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Interpellationer besvaras mellan klockan 17:00 – 18:00
Sammanträdet ajourneras fram till klockan 18:00 från det att interpellationsdebatten
avslutas, om debatten är kortare än en timme.
Är interpellationsdebatten ej avslutad klockan 18:00 återupptas den efter att
sammanträdets övriga ärenden behandlats.

Kommunfullmäktige kallas till sammanträde måndagen den 23
mars 2020, klockan 18:00
Plats: Ljusgården, Stadshuset, Östra Madenvägen 4, Hallonbergen
Förhinder anmäls till: respektive partigrupp via de politiska sekreterarna
Ordförande/sekreterare: Christina Fjellström (S) / Magnus Eriksson
Föredragningslista
1. Sammanträdets öppnande
2. Fråga om kallelse till sammanträdet skett i behörig ordning
3. Upprop
4. Val av protokolljusterare och tid för justering
Dnr

Sida

Svar på interpellationer
5. Svar på interpellation - Vad händer med Fritiden
och de övriga kommunala verksamheterna i
Hallonbergens centrum? Ställd till
kommunstyrelsens ordförande av Maria Bohman
Kreij (KD)

KS1-2
0126/2020

6. Svar på interpellation - När får Sundbyberg en
energiplan? Ställd till kommunstyrelsens
ordförande av Anton Fendert (MP)

KS2-5
0127/2020

7. Svar på interpellation - Barnfamiljers trygghet.
Ställd till social- och arbetsmarknadsnämndens
ordförande av Moisés Ubeira (V)

KS6-8
0128/2020
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8. Svar på interpellation - Hur arbetar Sundbyberg
för att motverka och förhindra kvinnlig
könsstympning? Ställd till kommunstyrelsens
ordförande av Josefin Malmqvist (M)

KS9 - 11
0131/2020

Anmälan och besvarande av frågor
Informationspunkt
9. Information från kommunfullmäktiges revisorer
Valärenden
10. Val av 1 kommunalråd (S) för perioden till och
med den 31 december 2020

KS0821/2018

11. Val av 1 ersättare (SD) i social- och
KSarbetsmarknadsnämnden för perioden till och med 0038/2020
den 31 december 2020
12. Fyllnadsval efter Lisa Greger (MP) som
representant i Fairtrade City (styrgrupp) för
perioden till och med den 31 december 2022

KS0040/2020

13. Avsägelse av Yoseph Yohannes (S) som ledamot i
kultur- och fritidsnämnden samt fyllnadsval för
perioden till och med 31 december 2020

KS0035/2020

14. Avsägelse av Anne Casparsson (MP) som ledamot
i grundskole-och gymnasienämnden samt
fyllnadsval för perioden till och med den 31
december 2020

KS0033/2020

Anmälan av inkomna medborgarförslag
15. Medborgarförslag - Permanent utomhusutställning KS12- 13
för samtida fotografi i Sundbyberg av fotografer
0115/2020
från Sundbyberg. Väckt av Lotta Lindholm.
Presidiets förslag
1. Beslut i ärendet fattas av kultur- och
fritidsnämnden.
2. Kultur- och fritidsnämnden anmäler beslut
i ärendet i kommunfullmäktige.
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16. Medborgarförslag - Utomhus tennisbana eller
paddelbana i Rissne. Väckt av Olga Nilsson.

KS14
0138/2020

Presidiets förslag
1. Beslut i ärendet fattas av kultur- och
fritidsnämnden.
2. Kultur- och fritidsnämnden anmäler beslut
i ärendet i kommunfullmäktige
17. Medborgarförslag – Gång- och cykelväg lötsjön.
Väckt av Kenneth Sundkvist.

KS15
0158/2020

Presidiets förslag
1. Beslut i ärendet fattas av stadsmiljö- och
tekniska nämnden.
2. Stadsmiljö- och tekniska nämnden anmäler
beslut i ärendet i kommunfullmäktige
Övriga anmälningsärenden
18. Revisorernas förstudie om det systematiska
arbetsmiljöarbetet

KS16 - 27
0152/2020

19. Stadsmiljö- och tekniska nämndens beslut vid dess
sammanträde 27 augusti 2019 - Svar på
medborgarförslag - Mera ljus i hundrastgården.

KS28 - 29
0671/2018

20. Stadsmiljö- och tekniska nämndens beslut vid dess
sammanträde 27 augusti 2019 - Svar på
medborgarförslag - Vi hemställer om att
kommunen inför parkeringsförbud för den del av
Egnahemsvägen - närmast Ursviksvägen - som
brandposten står på

KS30 - 32
0700/2018

21. Stadsmiljö- och tekniska nämndens beslut vid dess
sammanträde 27 augusti 2019 - Medborgarförslag
- Hamngatans trafiksituation

KS33 - 36
0554/2018

22. Stadsmiljö- och tekniska nämndens beslut vid dess
sammanträde den 27 augusti 2019 Medborgarförslag - Det vore bra med några soffor
längs med Esplanaden och gärna någon anordning
upp till Tornparken

KS37 - 39
0533/2018

23. Stadsmiljö- och tekniska nämndens beslut vid dess
sammanträde den 27 augusti 2019 Medborgarförslag - Behov av att ändra placerad
parkbänk!

KS40 - 42
0361/2018
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24. Stadsmiljö- och tekniska nämndens beslut vid dess
sammanträde den 27 augusti 2019 Medborgarförslag - Kvartersnamn på
gatunamnskyltar

KS43 - 44
0592/2018

25. Stadsmiljö- och tekniska nämndens beslut vid dess
sammanträde den 27 augusti 2019 medborgarförslag - Vinterljus - ännu en tradition i
sumpan?

KS45 - 48
0612/2018

26. Stadsmiljö- och tekniska nämndens beslut vid dess
sammanträde den 27 augusti 2019 - Svar på
medborgarförslag - Barnvagnsanpassning av
trappor från Tornparken ned till Vegagatan/
Esplanaden

KS49 - 51
0614/2018

27. Stadsmiljö- och tekniska nämndens beslut vid dess
sammanträde 27 augusti 2019 - Svar på
medborgarförslag - I Mjölnerbacken har vi ofta
brist på parkeringsplatser. Vi skulle uppskatta om
ni kunde utöka dem.

KS52 - 53
0620/2018

28. Stadsmiljö- och tekniska nämndens beslut vid dess
sammanträde den 27 augusti 2019 Medborgarförslag - Utökad lekyta i Tuvanparken

KS54 - 56
0387/2018

29. Stadsmiljö- och tekniska nämndens beslut vid dess
sammanträde den 27 augusti 2019 Medborgarförslag - Bildning, integration och
trivsel

KS57 - 59
0389/2018

30. Stadsmiljö- och tekniska nämndens beslut vid dess
sammanträde den 18 februari 2020 Medborgarförslag - Plantera mer träd och buskar i
Sundbyberg.

KS60 - 63
0199/2019

31. Stadsmiljö- och tekniska nämndens beslut vid dess
sammanträde den 18 februari 2020 Medborgarförslag - Mer grönt och fint gräs i våra
underbara parker!

KS64 - 65
0241/2019

32. Stadsmiljö- och tekniska nämndens beslut vid dess
sammanträde den 18 februari 2020 Medborgarförslag - Bevara regnbågsbänken i
Rissne!

KS66 - 67
0388/2019

33. Stadsmiljö- och tekniska nämndens beslut vid dess KS68 - 70
sammanträde den 18 februari 2020 0655/2019
Medborgarförslag - Flera,hundförbjuds skyltar och
grindarna tillbaka till Stamgårdsparken. Parken
allmän hundrastgård
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34. Stadsmiljö- och tekniska nämndens beslut vid dess
sammanträde den 18 februari 2020 Medborgarförslag - Hundrastgård duvbo äng

KS71 - 73
0661/2019

35. Stadsmiljö- och tekniska nämndens beslut vid dess
sammanträde den 18 februari 2020 Medborgarförslag - En given startplats för
motionärer vid sjöarna, där man kan vänta in
andra löpare för mer säkerhet

KS74 - 76
0711/2019

36. Stadsmiljö- och tekniska nämndens beslut vid dess
sammanträde den 18 februari 2020 Medborgarförslag - Byt alla myntinkast på
offentliga toaletter till chipläsare för betalkort

KS77 - 78
0713/2019

37. Kultur- och fritidsnämndens beslut vid dess
sammanträde den 27 februari 2020 - Svar på
medborgarförslag - Anlägga en liten Minigolfbana
på Sundbybergs torg under sommaren, liknande
den som Vällingby Centrum

KS79 - 81
0453/2019

38. Kultur- och fritidsnämndens beslut vid dess
sammanträde den 27 februari 2020 - Svar på
medborgarförslag - Käpphästbana eller arena som
främjar rörelse och kreativitet

KS82 - 84
0564/2019

39. Kultur- och fritidsnämndens sammanträde vid
dess sammanträde den 27 februari 2020 - Svar på
medborgarförslag - Hej. jag tycker att det vore kul
om det skulle finnas en Beach handbolls plan i
Ursviks området.

KS85 - 86
0586/2019

40. Social- och arbetsmarknadsnämndens beslut vid
dess sammanträde den 19 november 2019 Rapportering av ej verkställda beslut enligt lagen
om stöd och service till vissa funktionshindrade
(LSS) per den 30 september 2019

KS87
0790/2019

41. Byggnads- och tillståndsnämndens beslut vid
sammanträdet den 27 januari 2020 - Svar på
medborgarförslag - Förändring av avgifter och
regler kring serveringstillstånd för mindre
föreningar i Sundbyberg

KS88 - 91
0756/2018

Styrande dokument
42. Revidering av Sundbybergs stads policy för
medelsförvaltning och borgen

KS92 - 109
0098/2020
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43. Hemställan att godkänna riktlinjer för hållbar
vattenförbrukning för kommunalförbundet
Norrvatten

KS110 - 140
0687/2019

Investeringar
44. Investeringsprojekt 90804 - Ombyggnad av
infrastruktur kopplat till exploatering på del av
fastigheterna Gullvivan 2, Hundlokan 3,
Hästhoven 2 och Sundbyberg 2:39 vid Örsvängen
(Klockstapeln) i Ör - beslut om att godkänna
förstudie och gå vidare med systemhandling.

KS141 - 201
0811/2018

Avtal
45. Avtal mellan Sundbybergs stad och Trafikverket
om tillfälligt nyttjande och rivning av
lökförråd/carport inom fastigheten Ekbacken 4

KS202 - 211
0065/2020

46. Avtal mellan Sundbybergs stad och Trafikverket
om tillfälligt nyttjande och rivning av
parkdepåanläggning inom fastigheterna Ekbacken
4 och Sundbyberg 2:22

KS212 - 221
0395/2018

47. Överenskommelse om fastighetsreglering mellan
Sundbybergs stad och Trafikverket berörande
fastigheterna Ekbacken 4 i Sundbyberg,
Sundbyberg 2:22 och Norrmalm 5:1 i Stockholm
samt justering av kommungränsen mot Stockholm

KS222 - 230
0066/2020

Svar på motioner
48. Svar på motion - Motverka otillåten
andrahandsuthyrning. Väckt av Jesper Wiklund
(V)

KS231 - 236
0233/2016

49. Svar på motion - Runstenen i Ör bör synliggöras.
Väckt av Gary Aelius (SD)

KS237 - 243
0314/2016

50. Svar på motion - Sundbybergs stads markpolitik förslag till ändringar. Väckt av Peter Laine (V)

KS244 - 248
0233/2018

51. Svar på motion - Jämställt fullmäktige. Väckt av
Jesper Wiklund (V), Veronica Kallander (V),
Moisés Ubeira (V), Catja Kaloudis (V) och Peter
Laine (V)

KS249 - 253
0616/2018
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Svar på interpellation - Vad händer med Fritiden och de övriga
kommunala verksamheterna i Hallonbergens centrum? Ställd
till kommunstyrelsens ordförande av Maria Bohman Kreij (KD)
Tack för frågan. Interpellanten undrar vad styret planerar att göra med kommunens
verksamheter som idag ligger i Hallonbergens centrum samt varför invånarna ännu
inte har fått något besked.
För att svara på frågan behöver man först titta på vad som är överenskommet med
köparen av centrumanläggningen i Hallonbergen. I dokumentet ”Hallonbergen
kvalitetsprogram” kan man läsa vilka krav staden ställt på köparen, bland annat
följande:
I Hallonbergen centrum finns idag tre viktiga kulturverksamheter som fungerar som
ickekommersiella mötesplatser och fyller en viktig social funktion för lokalinvånarna. De tre
verksamheterna: bibliotek, kulturcenter och fritidsgård måste finnas kvar inom
utvecklingsområdet, helst i dess centrala punkt som är lättillgänglig. Det är viktigt att de ligger i
direkt närhet till varandra för att möjliggöra deras fortsatta samarbete i och med det deras
funktion som ett kulturkluster i stadsdelen. En pågående ambition är att dessa verksamheter ska
kunna dela vissa lokaler och viss personalbemanning.
Detta är också Mittenstyrets fortsatta inriktning. Kulturverksamheterna ska ligga
kvar inom utvecklingsområdet i direkt närhet till varandra för att behålla funktionen
som kulturkluster. Det besked vi kan ge till de boende i Hallonbergen är att
kulturverksamheterna kommer att ligga kvar i centrumanläggningen till dess att ett
kulturhus har uppförts. Svaret är alltså något annat än det som framgår av avtalet.
Därför har vi heller inte bedömt att det finns någon orsak till att informera om
avtalet ytterligare.
Vi tackar frågeställaren för interpellationen.

Peter Schilling (S)
kommunstyrelsens ordförande
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Svar på interpellation - När får Sundbyberg en energiplan?
Ställd till kommunstyrelsens ordförande av Anton Fendert (MP)
Tack för frågan. Interpellanten undrar när Sundbyberg får en energiplan.
Energifrågan är just nu aktuell, framförallt vad gäller förnybar energi men även, på
senare tid, vad gäller tillförsel och distribution. Tillförsel och distribution har länge
varit en icke-fråga i Sverige men nu har kapacitetsbristen på ledningsnäten i många
delar av södra Sverige uppmärksammats. Även i Sundbyberg är det en viktig fråga
då vi håller en hög byggtakt.
Sedan många år har det inte funnits någon energiplan i Sundbyberg. Inga äldre
energiplaner återfinns i det digitala diariet men hänvisningar har påträffats till en
energiplan som fanns innan 2008. Sedan dess har staden istället prioriterat och tagit
fram styrdokument inom vissa av de områden som omfattas av lagen om
energiplan. Såsom energieffektivisering, minska utsläpp av fossil koldioxid från
energianvändning, utbyggnad av förnyelsebar fjärrvärme. Enligt förvaltningen har
områdena tillförsel och distribution av el har inte prioriterats och uppmärksammats
i något av stadens styrande dokument inom energiområdet.
Dock beslutades Sundbybergs stads klimat- och hållbarhetspolicy 2009-2013 att
även vara stadens övergripande energiplan. Policyn lyfte bland annat arbetet med att
energieffektivisera samt minska utsläpp fossil koldioxid från energianvändning.
Staden tog tillsammans med Förvaltaren därefter fram en Strategi för
energieffektiviseringar i Sundbybergs stad och Fastighets AB Förvaltaren 20112020, som fokuserade på energieffektivisering och att minska utsläpp av fossil
koldioxid från energi.
Sundbybergs stads klimat- och hållbarhetspolicy 2009-2013 reviderades och
beslutades gälla 2013-2017 och då togs fotnoten bort om att policyn var
Sundbybergs övergripande energiplan. Policyn fortsatte dock att omfatta områden
inom energieffektivisering samt att minska utsläpp fossil koldioxid från
energianvändning.
2017 togs beslut om att förlänga Sundbybergs stads klimat- och hållbarhetspolicy till
och med 2018 och idag lyfts mål om hållbar energianvändning i
kommunfullmäktiges budget samt även i ägardirektiv till Förvaltaren och
Norrenergi. I översiktsplanen beskrivs Samhällsviktiga försörjningssystem samt
strategin Staden ska bli fossilbränslefri. Därför anser vi att staden uppfyller det
lagstadgade kravet på energiplan genom en rad olika styrdokument men anser att
även en specifik plan behövs.

Sundbybergs stad, 172 92 Sundbyberg • Besöksadress: Östra Madenvägen 4, Hallonbergen
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Arbetet att ta fram denna plan kommer att ingå i Stadens strategi för hållbar
utveckling som ska arbetas fram under 2020. Där kommer staden ta fram en plan
för hur områdena distribution och tillförsel ska omhändertas.
Vi tackar frågeställaren för interpellationen.

Peter Schilling (S)
kommunstyrelsens ordförande
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Svar på interpellation - Barnfamiljers trygghet. Ställd till socialoch arbetsmarknadsnämndens ordförande av Moisés Ubeira
(V)
Tack för frågan. Interpellanten undrar om Sundbybergs stad befinner sig i en
situation där barnfamiljer riskerar att vräkas, hur många barnfamiljer som idag
befinner sig i en situation med korttidskontrakt och hur dessa garanteras att inte
hamna i hemlöshet när kontraktet löper ut samt hur det har säkerställts att det
vräkningförebyggande arbetet har anpassats till att barnkonventionen nu är lag. Det
är både aktuella och viktiga frågor som inte sällan diskuteras både i media och i
fullmäktige. Då det är komplicerade frågor har jag delat upp mitt svar för extra
tydlighet.
1. Befinner sig Sundbybergs stad i en situation där barnfamiljer riskerar att vräkas?
Myndighetsavdelningen har stort fokus på att motverka att barnfamiljer vräks och
det sker kontinuerligt ett vräkningsförebyggande arbete som för det allra mest ger
gott resultat. Inga barnfamiljer har vräkts under 2019.
Om det trots det vräkningsförebyggande arbetet ändå skulle resultera i en vräkning
av en barnfamilj, finns det alltid en parallell process kring hur boendesituationen ska
lösas för den enskilda familjen. I vissa situationen kan det bli aktuellt med tillfälligt
boende eller att familjen får stöttning i att komma till en hållbar boendelösning.
När det kommer till nyanlända som fått bostad enligt bosättningslagen och ska
flytta ut har anvisningshushållen erbjudits stöttning i sitt bostadssökande på en boskola i vuxenutbildningens lokaler, drop in-verksamhet eller på mottagningscenter
under hela sin boendetid (maximalt fyra år för barnfamiljer). Gruppinformationer
på arabiska, tigrinja och dari har hållits under 2019.
Det finns vissa grupper som kan ha rätt till stöd i form av boende enligt
socialtjänstlagen (till exempel försökslägenhet). Om den nyanlända familjen tillhör
en sådan grupp kan kontraktet omvandlas till en annan boendeinsats. Finns det
personer som omfattas av den rätten bland de nyanlända får de information och
hjälp att ansöka om sådant stöd. Ett nära samarbete sker mellan berörda enheter
och sociala boendeteamet utreder behovet och fattar beslut.
Barnfamiljer som omfattats av bosättningslagen bedöms på samma sätt som andra
barnfamiljer. I bedömningen om barnfamiljen har rätt till stöd undersöker
socialtjänsten om bostadslösheten uppstått akut och om vårdnadshavaren/den
vuxne har gjort det hen kunnat för att lösa sin boendesituation, till exempel aktivt
sökt andra boendelösningar och/eller inte tackat nej till boendelösningar som till
exempel andrahandskontrakt i andra kommuner.
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2. Hur många barnfamiljer befinner sig idag i en situation med korttidskontrakt? och hur
garanteras familjerna att inte hamna i hemlöshet när kontraktet löper ut?
Här tolkar jag frågeställningen som att korttidskontrakten handlar om att de
kontrakt som vi tecknar med nyanlända, är tidsbegränsade och inte normala
korttidskontrakt som vem som helst har. Om tolkningen ska vara de nyanländas
tidsbegränsade kontrakt, följer staden den arbetsgång som beskrivits ovan med stöd
för att de nyanlända ska hitta egna lösningar för en hållbar bostadssituation efter de
maximalt fyra år som staden ordnar bostad.
Antalet berörda barnfamiljer önskar jag alltså besvara med utgångspunkt från
nyanlända, då vi inte har någon uppgift kring hur många familjer som valt att flytta
in i en bostad med korttidskontrakt då staden inte är involverade i de processerna.
Idag är det totalt 7 familjer tom oktober vars kontrakt kommer att ha passerat
fyraårsgränsen och staden har dessa under kontinuerlig bevakning och kontakt för
att kunna erbjuda rätt stöd och få till en ordnad övergång till eget boende.
3. Hur har det säkerställts att vräkningsförebyggande arbetet anpassats till att
barnkonventionen nu är lag?
Under hösten 2019 har sociala boendeteamet kompetensutvecklats inom
barnkonventionen, kopplat till alla boendefrågor. Verksamhetsjurist och
barnrättsstöd har haft workshops med enheten om barnkonsekvensanalys och hur
vi kan säkerställa barns delaktighet. En broschyr om boendefrågor, anpassad till
barn håller på att tas fram och en boendekonsulent är barnrättsinspiratör och går nu
en utbildning inom BRA-samtal (barns rätt som anhörig), som syftar till att öka
barns delaktighet, inflytande och få rätt till information.
När det gäller barnkonventionen specifikt riktat till vräkningsförebyggande, arbetar
sociala boendeteamet förebyggande och försöker aktivt medverka till att
barnfamiljen inte vräks. Som nämnts ovan har inga barnfamiljer vräkts under 2019,
det vill säga i de fall där socialnämnden fått information om avhysning.
Vi tackar frågeställaren för interpellationen.

Marie Lundman-Völker (S)
social- och arbetsmarknadsnämndens ordförande
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Kommunfullmäktige

Svar på interpellation - Hur arbetar Sundbyberg för att
motverka och förhindra kvinnlig könsstympning? Ställd till
kommunstyrelsens ordförande av Josefin Malmqvist (M)
Tack för fråga denna viktiga fråga. Interpellanten undrar hur Sundbybergs stad
arbetar för att förebygga och motverka att flickor som är folkbokförda i kommunen
blir könsstympade. I Sverige är könsstympning av flickor och kvinnor
förbjudet enligt lag (1982:316). Om man är bosatt i Sverige är det även olagligt att
genomföra ingreppet utomlands. Enligt Unicef är det omkring 3,9 miljoner flickor
som könsstympas varje år världen över. Det är en grym sedvänja som traumatiserar
unga flickor och ger men för livet.
Arbetet mot könsstympning sker på många håll i staden men skola och socialtjänst
är där arbetet är tydligast. Skolan har ett uppdrag att arbeta förebyggande med att
stärka individens självkänsla och rätten till sin egen kropp. Detta börjar redan i
förskolan och är en del av det grundläggande uppdraget. När det gäller specifikt
könsstympning inom ramen för undervisningen tas det upp av lärare på olika sätt i
olika miljöer, ämnen och kontext. Det kan då handla om information, om
diskussion och reflekterande i undervisningen. För alla elever i åk 4, 8 och år 1 på
gymnasiet genomförs hälsosamtal och för de elever som finns i riskgrupper för
könsstympning ställs det direkta frågor om könsstympning. Elevhälsan ställer också
frågor om könsstympning till alla nyanlända elever.
Alla kommuner i Stockholms län samordnar expertarbetet vad gäller unga som
omfattas av hedersvåld och förtryck genom verksamheten Origo där kvinnlig
könsstympning ingår. Origo har grundutbildning om heder, och i den ingår kunskap
om könsstympning, flera gånger per termin och information om detta skickas
regelbundet ut till gruppledare, chefer och nyckelpersoner som arbetar med Våld i
nära relationer (VINR). Alla stadens skolsköterskor och gått denna utbildning.
Staden håller i skrivande stund på att göra ett eget utbildningsupplägg inom heder,
som en fördjupning till grundutbildningen om VINR.
För ca två år sedan anordnade nordvästkommunerna en heldagsutbildning om
heder där halva dagen handlade om könsstympning och där många från staden
deltog, vilket har bidragit till att kunskapen inom Social- och
arbetsmarknadsförvaltningen har ökat. I den dagliga verksamheten görs sedvanliga
skyddsbedömningar och utredningar vid misstanke inom Barn- och utbildning och
på vuxen ställs frågan om könsstympning till brukare vid indikation.
Stadens samordnare inom VINR har nyligen gjort en kartläggning av vilken
skolinformation som ges i de olika årskurserna, med hjälp av fältarna, Stjärnjouren,

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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Ungdomsmottagningen, elevhälsan, socialtjänst och polis. Utifrån resultaten där
kommer staden att träffa elevhälsan för att se hur man kan ytterligare stärka det
arbetet.
Vi tackar frågeställaren för interpellationen.

Peter Schilling (S)
kommunstyrelsens ordförande
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Medborgarförslag
Datum för ifyllnad

2020-02-13

Förslaget i korthet
Permanent utomhusutställning för samtida fotografi i Sundbyberg av fotografer från Sundbyberg
Beskrivning av förslaget
Konst och kultur är starkt förknippat med Sundbyberg genom Marabouparken och utställningen där
samt offentlig konst i flera områden och parker. Det finns idag få platser för nya konstarbetare att få
visa upp sina verk i kommunen. Avsikten är att skapa en dynamisk plats där de fotografiska uttrycken
varieras genom 3-4 nya utställningar per år. Genom Fotoparken möjliggöra man för alla,
Sundbybergsbor och besökare, att ta del av samtida fotokonst på ett enkelt sätt i en lättillgänglig miljö.
Idén kommer från Värmdö kommun som 2018 invigde sin park.
https://www.varmdo.se/underwebbar/fotoparken/omfotoparken.4.438499a41665e7fc684b7198.html
Personuppgifter
Förnamn
Efternamn

Lotta
Lindholm

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.

Blankettid: 1581594550427

Sida 1 av 1
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Datum : 2020-02-13 12:58:35
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Medborgarförslag
Datum för ifyllnad

2020-02-21

Förslaget i korthet
Utomhus tennisbana eller paddelbana i Rissne.
Beskrivning av förslaget
Rissne växer och det behövs flera och omväxlande utomhus aktivitetsanläggningar för barn och vuxna
än fotbollsplaner. Det ligger tre stycke fotbollsplaner vid Rissneleden (en stor, en mindre och en mini till
små barn). Det är inte alla som gillar eller kan spela fotboll. Som till exempel nu på vinter är det roligt
med skridskobana som ligger vid Rissne torg. För varmare tider skulle det vara roligt med andra
sporter och aktiviteter. Ett förlag på plats där en tennis- eller paddelbana skulle vara är korsningen
mellan Rissneleden och Duvkulavägen. Där ligger ett inhängt trist och övergivet plats där en
tennisbana eller paddelbana skulle göra en skillnad inte bara visuellt utan skapa också en social nytta.
Personuppgifter
Förnamn
Efternamn

Olga
Nilsson

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.

Blankettid: 1582313992465

Sida 1 av 1
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Datum : 2020-02-21 21:02:15

Medborgarförslag
Datum för ifyllnad

2020-03-03

Förslaget i korthet
gång och cyckelväg lötsjön
Beskrivning av förslaget
skulle ni kunna sätta upp större skyltar gång och cykel vägen mot ör från vackravägen det är rena
rama rallyt när cycklarna kommer i full fart säger man till dom då får man svaret dra åt helvete jag har
barbarn som går där man blir orolig att det ska hända nå tråkit
Personuppgifter
Förnamn
Efternamn

kenneth
sundkvist

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.

Blankettid: 1583247980632

Sida 1 av 1
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Datum : 2020-03-03 16:16:46
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Förstudie 2019
Genomförd på uppdrag av revisorerna
Februari 2020

Sundbybergs stad
Förstudie om det systematiska
arbetsmiljöarbetet
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1. Inledning
1.1. Bakgrund
Arbetsmiljölagen (1977:1160) reglerar arbetsgivares skyldigheter att vidta åtgärder för att
förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet och uppnå en tillfredsställande arbetsmiljö.
Arbetsgivaren ska undersöka, genomföra och följa upp verksamheten bland annat genom att
göra riskbedömningar, utreda ohälsa, olycksfall och allvarliga tillbud, genomföra åtgärder,
kontrollera åtgärderna och fördela arbetsmiljöuppgifter. I lagen anges även regler om
samverkan mellan arbetsgivare och arbetstagare, exempelvis vad gäller skyddsombudens
verksamhet.
Utöver de regler som finns angivna i arbetsmiljölagen har Arbetsmiljöverket gett ut ett antal
föreskrifter som mer detaljerat anger de krav och skyldigheter som ställs på arbetsmiljön.
Exempelvis finns det föreskrifter för systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1) som anger
de åtgärder som en arbetsgivare ska vidta för att bedriva ett systematiskt arbetsmiljöarbete.
Vidare specificeras kravet på uppgiftsfördelning och kunskaper hos dem som har uppgiften
att arbeta med det systematiska arbetsmiljöarbetet.
Kompetensförsörjning är en betydande utmaning för hela den kommunala sektorn och
fullmäktige i Sundbybergs stad har fastställt flera mål med bäring på en god arbetsmiljö.
Revisorerna har med anledning av ovanstående beslutat att genomföra en förstudie om
arbetsmiljöarbetet i staden.
1.2. Syfte
Förstudiens syfte är att ligga till grund för revisorernas kommande bedömning om en
fördjupad granskning är nödvändig inom arbetsmiljöområdet. Förstudien kommer att ligga till
grund för revisorernas riskanalys inför revisionsåret 2020. I förstudien besvaras följande
frågor:


Finns det övergripande mål eller policydokument avseende stadens
arbetsmiljöarbete?
 Finns det skriftliga rutiner som beskriver det systematiska arbetsmiljöarbetet?
 Är roller och ansvar tydligt fastställda gällande det systematiska arbetsmiljöarbetet?
 Genomförs regelbundna undersökningar och riskbedömningar av
arbetsförhållanden?
1.3. Ansvarig nämnd
Förstudien avser kommunstyrelsen.
1.4. Genomförande
Förstudien har genomförts genom dokumentstudier samt intervju med stadsdirektör och HRchef vid stadsledningskontoret.
Förstudien är genomförd mellan december 2019 och februari 2020. Intervjuade har beretts
tillfälle att faktagranska rapporten. Slutsatser och bedömning ansvarar EY för. Rapporten är
kvalitetssäkrad av Jan Darrell, EY.
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2. Roller och ansvarsfördelning
Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) utgörs av tolv
paragrafer som ställer krav på hur arbetsmiljöarbetet ska organiseras och vilka aktiviteter
som ska genomföras.
I en övergripande arbetsmiljöpolicy ska det framgå vad som ska göras och hur arbetet ska
ske. Policy och rutiner ska dokumenteras skriftligt om det finns minst tio arbetstagare i
verksamheten. Arbetet ska ske i samverkan och fördelas på flera medarbetare, med tydliga
rutiner för alla delar. Forum för samverkan kring arbetsmiljöfrågor är till exempel
arbetsplatsträffar, medarbetarsamtal och skyddskommittémöten.1
En uppföljning av arbetet ska göras minst en gång per år.
2.1. Övergripande policy, rutiner och organisation för arbetsmiljöarbetet i staden
Av fullmäktige fastställt reglemente framgår att kommunstyrelsen har det övergripande
ansvaret för stadens arbetsgivarpolitiska frågor. Stadens arbetsgivarpolitik ska bl.a. främja
en god arbetsmiljö, kompetensförsörjning och jämställdhet. Därutöver ansvarar styrelsen och
respektive nämnd för frågor som rör förhållandet mellan arbetsgivaren (styrelsen/nämnden)
och dess arbetstagare och som enbart rör den egna myndigheten.
Övergripande rutiner för arbetet utgörs av kommunstyrelsen antagna riktlinjer för
arbetsgivarstrategiska frågor (2015). Stadens ambitioner och förhållningssätt rörande
arbetsmiljö framgår däri. Innehållet är delvis formulerat som en riktning för arbetet,
exempelvis att staden ska ha en arbetsmiljö som bidrar till verksamhetsutveckling och skapar
förutsättningar för ett hållbart arbetsliv samt att alla medarbetare aktivt ska delta i
arbetsmiljöarbetet.
Det är chefers ansvar att följa gällande regelverk inom arbetsmiljöområdet och bedriva ett
systematiskt främjande, förebyggande och uppföljande arbete inom respektive
verksamhetsområde. Arbetet ska ske i samverkan med medarbetare och
skyddsombud/fackliga företrädare.
Enligt riktlinjen ska stadens mål och uppdrag följas. Fullmäktige fastställer årligen mål och
uppdrag i samband med antagande av budget. I både budget 2019 med plan 2020–2021 och
budget 2020 med plan 2021–2022 har fullmäktige beslutat om mål med bäring på
arbetsmiljön i staden. I avsnitt 2.2 redogör vi för kommunstyrelsens uppföljning av målen
2019 och presenterar därefter fastställda mål för 2020.
Hur stadens systematiska arbetsmiljöarbete ska organiseras stipuleras främst i kollektivavtal
om samverkan för staden (samverkansavtal) som i maj 2019 reviderades mellan
arbetsgivare, fackförbund och skyddsombud. I samverkansavtalet tydliggörs att det
systematiska arbetsmiljöarbetet ska bedrivas genom att undersöka, analysera, vidta åtgärder
och följa upp arbetet. Ett stort fokus ska riktas på kompetensutveckling för såväl chefer som
medarbetare.
Därutöver tydliggörs ansvar och aktiviteter i personliga avtal för fördelning av
arbetsmiljöuppgifter mellan kommunstyrelsen/ansvarig nämnd och för chefsleden i
organisationen.
Senast vid sitt sammanträde i februari 2019 beslutade kommunstyrelsen om fördelning av
arbetsmiljöuppgifter från kommunstyrelsen till stadsdirektören. Av beslutsunderlaget framgår
att stadsdirektören därefter fördelar arbetsmiljöuppgifter till stadsledningskontorets övriga
1

En skyddskommitté består av personer från både arbetsgivar- och arbetstagarsidan. Minst ett skyddsombud
ingår. Representanter för arbetstagarna utses av facket. Ordförande och sekreterare i en skyddskommitté utses
av arbetsgivaren.
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chefer. Förfarandet används av samtliga nämnder inom respektive ansvarsområde.
Undertecknade avtal återrapporteras som delegationsbeslut till styrelsen/nämnden. Vid
eventuell förändring i organisationen eller då nya chefer börjar upprättas ett nytt avtal.
Av mottagna avtal mellan stadsdirektör och avdelningschef samt mellan avdelningschef och
enhetschef specificeras arbetsmiljöuppgifter, vad ansvaret avser och dess omfattning.
Ansvarig chef ska löpande förebygga och åtgärda brister i arbetsmiljön eller vidarebefordra
(returnera) frågan till avdelningschef/stadsdirektör om befogenhet och/eller resurser saknas
för arbetet.
Övriga övergripande rutiner för arbetsmiljöarbetet i staden omfattar bl.a.:





förebyggande och hantering av kränkande särbehandling, mobbning och trakasserier,
hantering av hot och våld i staden
rehabilitering
arbetsskador och tillbud

2.1.1. Upprättade forum för samverkan och chefers stöd i arbetet
Av samverkansavtalet framgår, utöver ansvarsfördelning på olika nivåer, även gränssnitt
mellan upprättade forum. Därtill hur och med vilken frekvens samverkan ska ske samt vem
som ska medverka i medarbetarsamtal, arbetsplatsträffar och samverkansgrupper (tillika
skyddskommitté).
Varje förvaltning har en samverkansgrupp på förvaltningsnivå. Samverkansgruppen på
förvaltningsnivån utser samverkansgrupper på enhetsnivå. På så sätt kan det finnas flera
samverkansgrupper i en förvaltning. I staden finns det även en central samverkansgrupp. I
samtliga samverkansgrupper ingår huvudskyddsombud eller skyddsombud. Mallar för
respektive samtal/forum framgår av bilaga till samverkansavtalet.
I samband med revidering av samverkansavtalet tillsattes en central arbetsmiljökommitté
med fokus på övergripande arbetsmiljöfrågor. Enligt intervjuade tillsattes kommittén i syfte att
öka fokus på arbetsmiljö, analys av nyckeltal/statistik och en årlig uppföljning av
samverkansavtalet. Arbetsmiljökommittén består av medlemmar2 ur den centrala
samverkansgruppen. Den centrala samverkansgruppen ska årligen utvärdera
samverkansavtalets följsamhet. Det uppges finnas en god samverkan med fackliga ombud.
Arbetsmiljökommittén har sammanträtt en gång under 2019. Av protokollet från mötet i
september framgår att HR-representanter för staden har lämnat information rörande:







sjukfrånvaro och rehabiliteringsstatisk
olycksfall och tillbud
skyddsombuds rapport
arbetsmiljöutbildning
företagshälsovård
medarbetarundersökning

Nästa arbetsmiljökommitté äger rum den 26 februari 2020.
För stöd till chefer i organisationen finns det en central HR-funktion vid
stadsledningskontorets HR- och säkerhetsavdelning. Enligt kommunstyrelsens
verksamhetsplan för 2019 utgör ledarskapsutveckling, rekrytering, arbetsmiljö och utveckling
av stödjande HR-processen avdelningens prioriterade områden.

2

Central samverkansgrupp är tillika arbetsmiljökommitté. Vid mötet i september deltog HR-representanter för
staden och representanter för Akademikerförbundet SSR, Fackförbundet Vision, Jusek, Kommunal,
Lärarförbundet, Lärarnas riksförbund och Sveriges skolledarförbund.
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Avdelningen består av 15 personer som arbetar med HR-relaterade frågor. Sju konsulter
utgör chefsstöd för ca 120 chefer, varför stödet främst beskrivs vara händelsestyrt. Flera av
stadens HR-konsulter har dubbla roller, med särskilda ansvarsområden och ett särskilt
utpekat kontaktmannaskap mot en/eller flera delar av en förvaltning. Samtliga medarbetare
kan kontakta HR/Lön-support via telefon eller e-post.
Ett utvecklingsområde i staden uppges vara att tydliggöra HR-avdelningens roll och
gränssnittet i relation till chefernas egna ansvarsområde. Efterfrågan på stöd från
avdelningen är stor.
Vid intervjutillfället fortgår arbetet med implementering av det reviderade samverkansavtalet
för att säkerställa följsamhet på alla nivåer. HR-chef upprättar dialogmaterial som används
som utbildningsmaterial i verksamheterna utifrån samtliga delar i avtalet.
Under 2020 fortgår utbildningsinsatser utifrån Sveriges Kommuner och Regioners
arbetsmiljöutbildning ”Sunt arbetsliv”. Arbetsmiljöutbildningen är en partsgemensam
utbildning där samtliga förvaltningar ska delta med såväl skyddsombud som chefer. Tre
förvaltningar har ännu inte genomfört utbildningen vid intervjutillfället. Framgent ska det ses
över hur utbildningen ska genomföras vid nyanställningar. Att en partsgemensam
arbetsmiljöutbildning pågår framgår av kommunstyrelsens delårsbokslut.
På stadens intranät publiceras utbildningsmöjligheter och aktuella nyheter för chefer. Av rutin
framgår att samtliga nya chefer ska genomgå obligatoriska utbildningar under sitt första år
som chef i staden. Samtliga chefer har möjlighet att delta i utbildningarna. Beslut om vilka
utbildningar som ska genomgås ska tas i dialog vid medarbetarsamtal. Den som anställer en
chef ansvarar för att chefen bokar in sig på utbildningarna. Det finns ett upprättat årshjul för
de utbildningar som arrangeras och utbildningarna arrangeras vid flera tillfällen.
2.2. Fullmäktiges målsättningar
Likt tidigare presenterat fastställs stadens mål årligen av fullmäktige i samband med
antagande av budget. Tillsammans med riktade uppdrag tydliggörs stadens inriktning för
planperioden. Till målen kopplas mätbara mått som sedan bryts ner på nämndsnivå i
verksamhetsplaner.
Budget 2019 med plan 2020–2021
Som en del av kommunens övergripande mål för utveckling och förbättringsarbete har tre
mål en bäring på stadens arbetsmiljö, vilka framgår av tabellen nedan. Målen är formulerade
som effektmål där angivna indikatorer anger den effekt som ska uppnås.
Tabell 1. Fullmäktiges målsättningar enligt budget 2019 samt kommunstyrelsens uppföljning
Kommunstyrelsens uppföljning 2019
Mål i budget
Fullmäktiges
Tertial 1
Tertial 2
2019
indikatorer
Staden ska vara
Bibehålla eller
Uppföljning av indikatorer Uppföljning av indikatorer
framgår ej då mätning inte framgår ej av
en attraktiv
förbättra Hållbart
arbetsgivare med medarbetarengage skett ännu.
delårsbokslutet. Analys
ett utvecklande
mang (HME)
utifrån 2018 års resultat
och gott
Indikator: 80
Redogörelse av
framgår av bilaga till
ledarskap
pågående insatser för
delårsbokslutet.
Årligen minska
indikator rörande HME
andelen ofrivilliga
Pågående insatser
deltidsanställningar framgår.
beskrivs. Däribland att
Lönegap mellan
Framgår ej insatser i
handlingsplan för HME
kvinnor och män i
tagits fram som ett resultat
staden, medianlön. relation till de två senare
indikatorerna.
av förra årets medarbetarundersökning samt att
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projektet ”heltid som norm”
pågår.

Staden ska ha en
hållbar
arbetsmiljö med
friska
medarbetare

Sjukfrånvaron ska
ha en positiv årlig
utveckling (fem
procent eller lägre)

Uppföljning av indikator
framgår ej, men en
redogörelse av pågående
insatser.

Medarbetare tar
aktivt medansvar
för att utveckla sin
kompetens utefter
verksamhetens
behov

80 eller högre som
resultat i delområde
motivation (HME)

Uppföljning av indikator
framgår ej, men en
redogörelse av pågående
insatser.

Framgår ej uppföljning för
indikator om lönegap.
En redogörelse av
pågående insatser framgår.
Analys utifrån 2018s
resultat framgår av bilaga
till delårsbokslutet.
Uppföljning av indikator
framgår ej, men en
redogörelse av pågående
insatser.

Därutöver ska kommunstyrelsen arbeta för en ”långsiktig och effektiv förvaltning av stadens
resurser” där staden ska vara ett ”föredöme som arbetsgivare”. Stadens personal ska ha en
”god arbetsmiljö/…/och vara stolta över att arbeta i staden”.
Av kommunstyrelsens verksamhetsplan för 2019 framgår att samtliga mål är styrande för
nämndens ansvarsområde. Vi noterar dock enbart en konkretisering av styrelsens arbete i
syfte att uppnå angiven indikator rörande bibehållande eller förbättring av HME.
I verksamhetsplanen har ett antal kvalitetsfaktorer med indikatorer angetts för att
kvalitetssäkra grunduppdraget. Kvalitetsfaktorerna berör chefers upplevda stöd i särskilt
planerings, budget och uppföljningsprocess samt kompetensförsörjningsprocessen och
lönehanteringsprocessen.
Chefers upplevda stöd i kompetens- och lönehanteringsprocesser följs upp i samband med
årsbokslutet. Vid delårsbokslutet i september upplever 7 av 24 chefer att de får stöd av
planerings- budget och uppföljningsprocessen. Strax över hälften anser dock att det finns
tydliga och pedagogiska anvisningar för hela planerings- och uppföljningsprocessen.
Budget 2020 med plan 2021–2022
I budget 2020 utgår fullmäktiges mål och uppdrag från Agenda 2030 och FNs 17 globala mål
för en hållbar utveckling. I tabellen nedan framgår fullmäktiges mål med bäring på arbetsmiljö
samt angivna mått (indikatorer) för arbetet. Tillskillnad från budget 2019 anges inte ett
målvärde/mått rörande sjukfrånvaron.
Tabell 2. Fullmäktiges målsättningar enligt budget 2020 med plan 2020–2021
Mål i budget 2020
Mått
Alla nämnder och bolag ska sätta indikatorer
Styrelsen/nämnd ska ange riktvärde för
relaterade till de relevanta målen i sina
måluppfyllelse.
verksamhetsplaner (Agenda 2030)

Kommunstyrelsen ska bl.a. arbeta utifrån de globala
målen gällande anständiga arbetsvillkor och
ekonomisk tillväxt (8), samt minskad ojämlikhet (10).
Staden ska vara en attraktiv arbetsgivare med ett
utvecklande och gott ledarskap

Staden ska systematiskt förbättra, alternativt
bibehålla, HME till en nivå om minst 80.
Årligen minska andelen ofrivilliga
deltidsanställningar.
Lönegap mellan kvinnor och män i staden,
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medianlön.
Sjukfrånvaro i procent av arbetad tid
(genomsnitt för respektive år)

Därutöver ska staden fortsätta arbeta med det systematiska arbetsmiljöarbetet då det
bedöms vara en viktig parameter för en trygg och stabil organisation.
Kommunstyrelsens verksamhetsplan för 2020 har inte fastställts vid tidpunkt för förstudien.

3. Riskbedömningar och undersökningar av arbetsförhållanden
I Arbetsmiljöverkets föreskrifter tydliggörs att en uppföljning av arbetet ska göras minst en
gång per år. Arbetsgivaren ska regelbundet undersöka arbetsförhållanden och bedöma
risken för att medarbetare kan komma att drabbas av ohälsa eller olycksfall.
Riskbedömningar ska även genomföras vid planerade förändringar i verksamheten.
3.1. Medarbetarundersökningar och medarbetarsamtal
Årliga medarbetarundersökningar genomförs i hela staden i enlighet med HR- avdelningens
upprättade årshjul för återkommande aktiviteter.
Illustration: Årshjul för återkommande aktiviteter
• Medarbetarsamtal
• Medarbetarundersökning
(HME)

• Kompetensförsörjningsplanering

• Resultat och
handlingsplan HME
• Löneöversyn och
lönedialog

Okt-Dec

Janmars

Juli-Sep

April-juni
• Uppföljning
handlingsplan HME

Resultatet från medarbetarundersökningen analyseras och omsätts i handlingsplaner för
kommande år. Syftet med handlingsplanerna är att inkludera medarbetarna i
förbättringsarbetet. Handlingsplaner tas fram i arbetsgrupper på lokal nivå/enhetsnivå.
De medarbetarsamtal som genomförs under oktober-december används för uppföljning och
handlingsplaner på individuell nivå.
I mottaget exempel på handlingsplan framgår vad som ska åtgärdas, angivna mål för arbetet
och knutna aktiviteter för att uppnå målen. Det framgår även vilken funktion det är som
ansvarar för aktiviteten samt när det ska vara klart och följas upp.
Stadens HR-funktion tar del av alla resultat och delger resultaten till stadens förvaltningar. En
genomgång av resultaten görs även i stadens ledningsgrupp för att identifiera generella
förbättringsområden och eventuella utmaningar. För den centrala genomgången bryts
resultatet ner på förvaltningsnivå. Inom respektive förvaltning bryts resultatet ner ytterligare.
Det finns inte en central handlingsplan i likhet med de lokala handlingsplaner som tas fram.
Istället genomförs en analys som används vid kommunstyrelsens verksamhetsplanering.
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Uppföljning av resultatet sker även i delår- och årsbokslut. För 2019 framgår en
jämförelseanalys av bilagan till kommunstyrelsens delårsbokslut i september.
Resultaten från medarbetarundersökning följs upp med skyddsombud i de forum som
beskrivits i avsnitt 2.1.1. och aggregeras uppåt i organisationen i respektive chefsled enligt
avtalad fördelning av arbetsuppgifter. Övriga undersökningar genomförs vid påkallat behov.
I den årliga medarbetarundersökningen (HME index) mäts upplevd kvalitet utifrån tre
delområden; motivation, ledarskap och styrning. Resultatet från 2018 visade på ett försämrat
index om 1,5 sett till totalt index jämfört med resultatet 2017 (indexskala 1–100).
Delområdet ledarskap bidrog mest till Sundbybergs försämrade index. Av
Stockholmskommunerna har endast en kommun sämre resultat för delområdet under 2018.
Under 2019 har därför ett särskilt fokus ha riktats mot ledarskapsutbildningar. Genomförda
insatser bedöms ge effekt i mätningar under kommande år. Stadsdirektör uppger vid intervju
att chefer bl.a. erbjuds försvarshögskolans utbildning Utvecklande ledarskap (UL) vilken kan
kompletterats med utbildning i Indirekt ledarskap (IL).
Noterbart är att det av kommunstyrelsens verksamhetsplan för 2019 går att utläsa att
resurser för kompetensutveckling och övriga personalaktiviteter kommer vara på en låg nivå
under året då budgeten bygger på en generell effektivisering av verksamheten.
Resultatet för delområdena motivation och styrning har försämrats mellan mätningarna och
stadens resultat ligger under genomsnittet för såväl riket som i jämförelse med övriga
Stockholmskommuner. Av jämförelseanalysen i bilaga till delårsbokslutet i september
framgår inte särskilda insatser i relation till resultatet. Dock bedöms resultatet inom
delområdet ledarskap ha en korrelation med resultatet för delområdet motivation. För
delområdet styrning identifieras en utvecklingspotential rörande uppföljning och utvärdering
av arbetsplatsens mål.
I jämförelseanalysen inkluderas även statistik rörande hel- och deltidsanställda samt
kommunens sjukfrånvaro. För särskilt heltid som norm noteras en positiv utveckling 2018,
jämfört med 2017. Vid jämförelse med såväl övriga kommuner i riket som
Stockholmskommunerna placerar sig staden bland de som har högst andel heltidsanställda.
Stadens sex procents sjukfrånvaro (av heltidsanställda) utgörs till 80 procent av kvinnliga
medarbetare. För att långsiktigt nå en lägre sjukfrånvaro uppmanas chefer rikta större fokus
på ett förbyggande arbete för att minska nya långtidssjukskrivningar.
En sammanställning av 2019 års resultat av medarbetarundersökningen genomförs vid
tidpunkt för förstudien, varför vi inte har kunnat ta del av resultaten.
3.2. Riskbedömningar
I enlighet med kommunens styrmodell ska en årlig risk- och väsentlighetsanalys genomföras
för respektive verksamhet. Genomförd riskanalys ska ligga till grund för den
internkontrollplan som tas fram för att säkerställa att verksamheterna har den tillsyn som
fodras för att kunna förutse och hantera risker. Utöver den årliga riskanalysen inom ramen
för internkontrollarbetet genomförs riskbedömningar rörande arbetsförhållanden främst vid
förändringar i verksamheten.
I kommunstyrelsens riskanalys för 2019 identifieras kompetensförsörjning som ett
arbetsmiljöproblem, men bedöms inte ha ett tillräckligt högt riskvärde för att lyftas in i
internkontrollplanen.
Enligt uppgift utgör även medarbetarsamtal och medarbetarundersökningar grund för
riskanalys. För hantering av risker inom ramen för arbetsmiljön finns en framtagen mall. Av
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mallen framgår att en handlingsplan ska upprättas där risk, riskbedömning, åtgärd, ansvarig
funktion ska framgå. Även när arbetet ska vara genomfört och kontrollerat.
Av exempel på riskbedömning för den organisationsförändring som genomförs vid
avdelningen HR/SÄK3 inkluderas samtliga delar enligt angiven mall. Utöver de arbetsgrupper
som presenterats i avsnitt 2.1.1. uppger intervjupersoner att det har genomförts en heldag
med stadsledningskontorets samtliga medarbetare och frekventa möten där risker vid
kommande organisationsförändring diskuteras.

4. Sammanfattande iakttagelser
Syftet med förstudien var att ligga till grund för revisorernas kommande bedömning om en
fördjupad granskning är nödvändig inom arbetsmiljöområdet. Förstudien kommer även att
ligga till grund för revisorernas riskanalys inför revisionsåret 2020.
Förstudien visar att det finns såväl övergripande mål, policydokument som rutiner i vilka det
systematiska arbetsmiljöarbetet inkluderas. Arbetet i staden sker i samverkan och arbetet
fördelas enligt gällande föreskrifter på flera medarbetare, med anvisade ansvarsområden
och mallar för arbetet.
Under 2019 har en revidering av samverkansavtal inneburit vissa omställningar med bäring
på det systematiska arbetsmiljöarbetet. Vid tidpunkt för förstudien fortgår fortsatt
partsgemensamma utbildningsinsatser med fokus på arbetsmiljön i staden.
Medarbetarundersökningar genomförs årligen och följs upp på lokal och central nivå. Utöver
årliga riskanalyser inom ramen för internkontrollarbetet genomförs riskbedömningar rörande
arbetsförhållanden främst vid förändringar i verksamheten.
Ett tydliggörande av HR- avdelningens roll i relation till chefers förväntan på stöd, men även
chefers upplevda stöd i planering, budget och uppföljningsprocessen har identifierats som
utvecklingsområden. Att staden riktar fokus på ledarskaps- och chefsutbildningar anser vi
därför vara positivt.
Med utgångspunkt i förstudiens slutsatser är vår bedömning att en fördjupad granskning av
stadens systematiska arbetsmiljöarbete inte är nödvändig under 2020. Det kan däremot
finnas skäl att framgent följa nämndernas styrning i arbetet och chefers upplevda stöd i
stadens processer.
Sundbybergs stad den 15 februari 2020

Tijana Sutalo
EY

3

I budget 2019 fick kommunstyrelsen som nämnder i uppdrag att utreda och se över kommunens kostnader och investeringar
för att komma med förslag till effektiviseringar och besparingar. En av kommunstyrelsens förslag är en omorganisering av
förvaltningsorganisationen. Under 2020 ska stadsdirektören se över den politiska organisationen.
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Bilaga 1: Källförteckning
Intervjuade funktioner:



Stadsdirektör
HR-chef

Dokument:


















Systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1), beslutad 2001-02-15, med ändringar
t.o.m. 2008-09-30
Kollektivavtal om samverkan för Sundbybergs stad, inklusive dess bilagor,2019-04-12
Riktlinjer för arbetsgivarstrategiska frågor för Sundbybergs stad, DNR KS-0579/2015
Sundbybergs stads budget 2019, med plan 2020–2021
Sundbybergs stads budget 2020, med plan 2021–2022
Fördelning av arbetsmiljöuppgifter från stadsdirektör till avdelningschef
Fördelning av arbetsmiljöuppgifter från avdelningschef till enhetschef
Processbeskrivning, ny organisation – 2020
Riskbedömning och handlingsplan inför organisationsförändring på avdelningen
HR/SÄK
Handlingsplan HR-Lön 2019
Rutin för att förebygga och hantera kränkande särbehandling, mobbning och
trakasserier, 2018-11-27
Rutin för hot och våld i Sundbybergs stad
Informationsutdrag från stadens intranät:
o Medarbetarundersökning
o Rehabilitering
o Chefens verktygslåda (inklusive årshjul för utbildningar)
o Arbetsskador och tillbud
Mall för medarbetarsamtal/lönegrundade samtal
Mall för riskbedömning och handlingsplan
Årshjul för uppföljning av arbetsmiljö
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Stadsmiljö- och tekniska nämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum:
2019-08-27

§ 114

Dnr: STN-0898/2018

27 (43)

Medborgarförslag - Mera ljus i hundrastgården.
Beslutsunderlag
 Medborgarförslag ”Mera ljus i hundrastgården.” från kommunfullmäktige
den 26 november 2018 § 398.
 Förslag till svar på medborgarförslag den 5 augusti 2019.
 Stadsmiljö- och serviceförvaltningens skrivelse den 24 juni 2019.
Sammanfattning
Hundrastgården vid Lötsjön utökades för några år sedan och förslagsställaren
föreslår att även den utökade delen får belysning.
Stadsmiljö- och tekniska nämnden har, genom stadsmiljö- och serviceförvaltningen,
genomfört platsbesök i aktuell hundrastgård. Förvaltningens bedömning är att stora
delar av hundrastgården är bra belyst och att det finns olika typer av miljöer inom
hundrastgården. Att uppföra belysning vid den utökade ytan i hundrastgården skulle
medföra att området behöver gallras för att göra plats för fler belysningsmaster.
Hundägare har tillfrågats på plats och delgivit att de gärna ser att ytan förblir intakt
då det naturliga skogspartiet tilltalar hundarna.
Stadsmiljö- och tekniska nämndens ståndpunkt är att den utökande ytan i
hundrastgården, bestående av lite mer tätbevuxna träd / buskage, ska bevaras och
därav förbli obelyst. En översyn av vegetationen runt befintliga belysningsmaster
kommer att göras för att om möjligt förbättra belysningssituationen ytterligare.

Stadsmiljö- och tekniska nämndens beslut
1. Förslag till svar på medborgarförslag den 5 augusti 2019 godkänns och
skickas som svar på medborgarförslag ”Mera ljus i hundrastgården.”
2. Stadsmiljö- och tekniska nämnden anmäler beslut i ärendet till
kommunfullmäktige.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Stadsmiljö- och tekniska nämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum:
2019-08-27

§ 115

Dnr: STN-0007/2019

28 (43)

Medborgarförslag - Vi hemställer om att kommunen inför
parkeringsförbud för den del av Egnahemsvägen - närmast
Ursviksvägen - som brandposten står på
Beslutsunderlag
 Medborgarförslag ”Vi hemställer om att kommunen inför parkeringsförbud
för den del av Egnahemsvägen-närmast Ursviksvägen - som brandposten
står på.” från kommunfullmäktige den 12 december 2018 § 481.
 Förslag till svar på medborgarförslag den 1 augusti 2019.
 Stadsmiljö- och serviceförvaltningens skrivelse den 1 augusti 2019.
Sammanfattning
Förslagsställaren framför önskemål om att kommunen inför parkeringsförbud på
del av Egnahemsvägen. Detta på grund av att det är en brandpost placerad på ena
sidan av gatan. Förslagsställaren menar att när fordon parkerar på gatan blockeras
brandposten och att trafikfarliga situationer uppstår när fordon parkerar för nära
korsningen Egnahemsvägen/ Ursviksvägen.
Stadsmiljö- och tekniska nämnden har tillsammans med stadsmiljö- och
serviceförvaltningen kunnat konstatera att en svårare trafiksituation än tidigare har
uppstått i Lilla Ursvik. Fastighetsmark i närområdet som varit oreglerad och där
många fordon tidigare parkerade på, är nu reglerad. Det innebär att fordon har sökt
sig in i villaområdet för att infartsparkera. Förvaltningen har också uppfattat en
överströmningseffekt från Stora Ursvik, som idag har en reglerad parkering med
parkeringsavgifter. Inspel från boende i området som har kommit till staden visar
att parkeringssituationen har försvårats och att framkomligheten har försämrats.
Medborgarförslaget visar också på att fler fordon parkerar i området, vilket också
skulle kunna försvåra framkomligheten för blå-ljus-personal.
Därför föreslår stadsmiljö- och tekniska nämnden och dess förvaltningen att Lilla
Ursvik ska regleras genom ett lokalt parkeringsförbud i området. Genom vägmärket
P ska det i området tydliggöras var parkering får ske. På platser där parkering inte
ska vara möjlig, såsom delar av Egnahemsvägen, kommer det inte att skyltas för
parkeringsplatser.
Stadsmiljö- och tekniska nämndens beslut
1. Förslag till svar på medborgarförslag den 1 augusti 2019 godkänns och
skickas som svar på medborgarförslag ”Vi hemställer om att kommunen
inför parkeringsförbud för den del av Egnahemsvägen-närmast
Ursviksvägen-som brandposten står på”.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Stadsmiljö- och tekniska nämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum:
2019-08-27

29 (43)

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

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Stadsmiljö- och tekniska nämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum:
2019-08-27

§ 117

Dnr: STN-0869/2018

32 (43)

Medborgarförslag - Hamngatans trafiksituation
Beslutsunderlag
 Medborgarförslag ”Hamngatans trafiksituation” från kommunfullmäktige
den 22 oktober 2018 § 331.
 Förslag till svar på medborgarförslag den 12 augusti 2019.
 Stadsmiljö- och serviceförvaltningens skrivelse den 12 augusti 2019.
Sammanfattning
Gruppen på Hamngatan ”Hamngatans Vänner” har inkommit med ett
medborgarförslag med förslag på åtgärder för att bland annat sänka höga
hastigheter på Hamngatan. Förslagsställarna uppger att många boende på
Hamngatan mellan Landsvägen och Tuvanparken upplever starkt trafikbuller, både
på dagar och på nätter. De föreslagna åtgärderna omfattar till exempel borttagning
av farthindret vid Hamngatan 24, förbud mot genomfart av tung trafik och bättre
väganvisning för cyklister etcetera.
Stadsmiljö- och tekniska nämndens överläggning
Under överläggningen yttrar sig Anton Fendert (MP), Stefan Bergström (C) och
Kjell Mattsson (KD).

Stadsmiljö- och tekniska nämndens beslut
1. Förslag till svar på medborgarförslag den 12 augusti 2019 godkänns och
skickas som svar på medborgarförslag ”Hamngatans trafiksituation”
2. Stadsmiljö- och tekniska nämnden anmäler beslut i ärendet till
kommunfullmäktige.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

33

34

35

36

Stadsmiljö- och tekniska nämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum:
2019-08-27

§ 110

Dnr: STN-0671/2018

20 (43)

Medborgarförslag - Det vore bra med några soffor längs med
Esplanaden och gärna någon anordning upp till Tornparken
Beslutsunderlag



Medborgarförslag ” Det vore bra med några soffor längs med Esplanaden
och gärna någon anordning upp till Tornparken” från kommunfullmäktige
den 24 september 2018 § 288.
Förslag till svar på medborgarförslag 11 juli 2019



Stadsmiljö- och serviceförvaltningens skrivelse den 11 juli 2019

Sammanfattning
Förslagsställaren vill att staden ska komplettera med soffor längs Esplanaden samt
någon anordning upp till Tornparken. Förslaget grundar sig i att många boende i
Tulemarken handlar inne i centrum och vill ha möjlighet att vila på vägen hem från
affären.
Stadsmiljö- och tekniska nämnden och dess förvaltning ansvarar för stadens
allmänna platsmark och arbetar kontinuerligt för att säkerställa och förbättra våra
offentliga platser så att de bland annat är så tillgängliga som möjligt med
välplacerade sittplatser för vila. I dagsläget finns det sittplatser vid bland annat
korsningarna Esplanaden / Järnvägsgatan, Esplanaden / Sturegatan, Sturegatan/
Brunnsgatan samt nedanför Tornparkens entréer vid Vegagatan och Fågelsången.
Utöver dessa finns det sittplatser vid flera av vilplanen längs trappan upp till
Tornparken, i slutet av trappan och på flera andra platser i parken och längs
Tulegatan med omgivningar.
Nämnden och dess förvaltning har utifrån befintlig situation längs Esplanaden och
övriga platser i aktuella stadsdelar inga planer på att komplettera med fler sittplatser
i dagsläget så som förslagsställaren har önskemål om.
Sundbybergs stad har nyligen (2019-06-25) lanserat en ny digital karta över staden
där bland annat det går att söka efter sittplatser på stadens mark om intresse och
behov finns. Mer info om denna tjänst finns på: www.sundbyberg.se
Stadsmiljö- och tekniska nämndens beslut
1. Förslag till svar på medborgarförslag den 11 juli 2019 godkänns och skickas
som svar på medborgarförslag ” Det vore bra med några soffor längs med
Esplanaden och gärna någon anordning upp till Tornparken”.
2. Stadsmiljö- och tekniska nämnden anmäler beslut i ärendet till
kommunfullmäktige.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Stadsmiljö- och tekniska nämnden

Justerandes signatur

Protokoll
Sammanträdesdatum:
2019-08-27

Utdragsbestyrkande

21 (43)
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Stadsmiljö- och tekniska nämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum:
2019-08-27

§ 105

Dnr: STN-0659/2018

11 (43)

Medborgarförslag - Behov av att ändra placerad parkbänk!
Beslutsunderlag
 Medborgarförslag ”Behov av att ändra placerad parkbänk!” från
kommunfullmäktige den 24 september 2018 § 274.
 Förslag till svar på medborgarförslag den 11 juli 2019.
 Stadsmiljö- och serviceförvaltningens skrivelse den 11 juli 2019.
Sammanfattning
Förslagsställare har önskemål om att en soffa som är placerad i trappan utanför
Brunnsgatan 9 och nära en lägenhet tas bort utifrån att det under årets varma
månader ofta enligt förslagsställaren uppehåller sig alkohol- och drogpåverkade
personer som har hög ljudvolym och ofta skräpar ner. Förslagsställaren och dess
familj störs och tycker att det är obehagligt
Stadsmiljö- och tekniska nämnden ansvarar för allmän platsmark i staden och
arbetar för att det finns attraktiva miljöer för alla i staden. Nämnden och dess
förvaltning arbetar kontinuerligt för att förbättra tryggheten och tillgängligheten i
staden för boende och besökare på olika sätt. Trappan utanför Brunnsgatan 9 är en
viktig länk mellan Brunnsgatan och Prästgårdsgatan. Höjdskillnaden mellan gatorna
gör att det är lång trappa med behov av både vilplan och sittplatser för att skapa så
bra tillgänglighet som möjligt.
Nämnden och dess förvaltning har utifrån förslagsställarens önskemål bedömt
platsen och kommer att tillmötesgå önskemålet genom att ta bort soffan men
samtidigt komplettera med sittmöjligheter på andra ställen längs trappan för att så
långt som möjligt säkerställa tillgänglighet på sträckan. Soffan är borttagen på
försommaren 2019 och kompletterande åtgärder planeras att utföras under året.
Åtgärderna kommer att följas upp så att förändringen blir en bra långsiktig
förändring och att tillgängligheten säkerställs.
Om det är problem med störande och/eller alkohol- och drogpåverkade personer
så behöver förslagsställaren i första hand kontakta polismyndigheten för åtgärd.
Är det skräpigt på platsen och det inte åtgärdas inom stadens vanliga driftrutiner
så kan förslagsställaren gärna kontakta Stadsmiljö- och serviceförvaltningens
servicecenter (stadsmiljo.service@sundbyberg.se) för åtgärd.
Stadsmiljö- och tekniska nämndens beslut
1. Förslag till svar på medborgarförslag den 11 juli 2019 godkänns och skickas
som svar på medborgarförslag ”Behov av att ändra placerad parkbänk!”
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2. Stadsmiljö- och tekniska nämnden anmäler beslut i ärendet till
kommunfullmäktige.
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Medborgarförslag - Kvartersnamn på gatunamnskyltar
Beslutsunderlag
 Medborgarförslag ” Kvartersnamn på gatunamnskyltar” från
kommunfullmäktige den 26 november 2018 § 391.
 Förslag till svar på medborgarförslag den 5 augusti 2019.
 Stadsmiljö- och serviceförvaltningens skrivelse den 5 augusti 2019
Sammanfattning
Förslagsställaren föreslår att kvartersnamn finns med på stadens gatuskyltar
eftersom det ofta hänvisas till kvartersnamn vid byggen samt utifrån ett historiskt
perspektiv. Ett annat alternativ som förslagsställaren föreslår är en digital karta på
sundbyberg.se med kvartersnamnen.
Stadsmiljö- och tekniska nämnden ser positivt på förslaget med en karta där
kvartersnamn finns med och har under juni månad lagt upp en sådan på stadens
hemsida.
Nämnden gör dock bedömningen att det skulle bli en allt för stor kostnad att byta
ut alla gatunamnskyltar med skyltar med kvartersnamn.

Stadsmiljö- och tekniska nämndens beslut
1. Förslag till svar på medborgarförslag den 5 augusti 2019 godkänns och
skickas som svar på medborgarförslag ”Kvartersnamn på gatunamnskyltar”.
2. Stadsmiljö- och tekniska nämnden anmäler beslut i ärendet till
kommunfullmäktige.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

43

44

Stadsmiljö- och tekniska nämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum:
2019-08-27

§ 113

Dnr: STN-0897/2018

25 (43)

Medborgarförslag - Vinterljus - ännu en tradition i sumpan?
Beslutsunderlag
 Medborgarförslag ”Vinterljus - ännu en tradition i sumpan?” från
kommunfullmäktige den 26 november 2018 § 397.
 Förslag till svar på medborgarförslag den 5 augusti 2019.
 Stadsmiljö- och serviceförvaltningens skrivelse den 11 juli 2019.
Sammanfattning
Förslagsställaren föreslår ett årligt återkommande ljusevenemang liknande
evenemanget Vinterljus i Linköpings kommun. Vinterljus föreslås invigas med en
folkfest med guidad visning samt möjligheter för lokala ljus- och ljudkonstnärer att
designa unika tillfälliga eller permanenta installationer.
Stadsmiljö- och tekniska nämnden och dess förvaltning delar förslagsställarens
uppfattning om möjligheterna med ljus i staden. Förvaltningen är väl medveten om
hur andra städer i Sverige arbetat med olika ”Ljusfestivaler” som till exempel i
Linköping, Malmö och Alingsås. Sundbyberg stad har hittills ej haft de resurser som
krävs för att anordna dessa större evenemang, men nämnden arbetar med årliga
återkommande ljusinstallationer på vintern för att öka attraktionskraften till
Sundbyberg.
I samarbete med Stadskärneföreningen (näringsidkare i stadskärnan)
installerar kommunen sista söndagen i november till och med sista februari
effektbelysning vid Sturegatan, Landsvägen, Järnvägsgatan och Esplanaden.
Nämnden har även en årlig återkommande ljusinstallation anpassad för ökad
medvetenheten om vikten av ljus vid den mörka årstiden. Installation
”Ljusduschen” består av en liten byggnad med en ljusnivå som är i nivå med
traditionell ljusterapi. Ljusduschen är mobil och ambitionen att den ska flyttas runt
i kommunen. De två sista vintrarna har den varit uppförd vid Sundbybergs torg.
Kommunen omfattas även av permanenta ljusinstallationer (effektbelysning) på
flera platser i staden som till exempel belysning av vegetation och skulpturer i
Marabouparken, belysning av Sundbybergs vattentorn, Hallonbergens torgyta invid
bussterminalen, statyn av Sundbybergs grundare Anders Petter Löfström vid
Esplanaden/Vegagatan och rådjur vid Lötsjön.
Nämnden och dess förvaltning har för avsikt att fortsätta arbetet med ljussättningar
för att lyfta fram och förstärka miljöer ur tillgänglighets-, upplevelse- och estiskt
perspektiv. Till hösten kommer nämnden till exempel att utveckla belysningen runt
Lötsjön med att installera en belyst svanfamilj i sjön och även utveckla belysningen

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

45

Stadsmiljö- och tekniska nämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum:
2019-08-27

26 (43)

under Bällsta bro i samarbete med Stockholm stad för att skapa tryggare och
upplevelserikare miljöer.
Stadsmiljö- och tekniska nämnden ser i dagsläget ingen möjlighet att utveckla ett
större evenemang med ljus- och ljudinstallationer liknande ”vinterljus” i Linköping
utifrån tillgängliga resurser. Om staden kan finna möjliga samarbeten med stadens
aktörer, skulle det vara intressant att i framtiden se över möjliga samarbeten och
skapa en ljusfestival eller ljuspromenad/guidning. Nämnden och dess förvaltning
tar med sig förslagsställarens idé inför framtiden.

Stadsmiljö- och tekniska nämndens beslut
1. Förslag till svar på medborgarförslag den 5 augusti 2019 godkänns och
skickas som svar på medborgarförslag ”Vinterljus - ännu en tradition i
sumpan?”.
2. Stadsmiljö- och tekniska nämnden anmäler beslut i ärendet till
kommunfullmäktige.
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Medborgarförslag - Barnvagnsanpassning av trappor från
Tornparken ned till Vegagatan/ Esplanaden
Beslutsunderlag
 Medborgarförslag ”Barnvagnsanpassning av trappor från Tornparken ned
till Vegagatan/ Esplanaden” från kommunfullmäktige den 26 november
2018 § 392.
 Förslag till svar på medborgarförslag den 5 augusti 2019.
 Stadsmiljö- och serviceförvaltningens skrivelse den 5 augusti 2019.
Sammanfattning
Förslagsställaren tycker det ganska komplicerat att ta sig från Tornparken ned till
"Centrum", Signalfabriken etc. om man rör sig med barnvagn. Man får ta långa
omvägar för att kunna ta sig till centrum. De flesta som vistas i Tornparken är
barnfamiljer som tar sig dit med barnvagn och förslagsställaren önskar att frågan tas
upp för beslut om att barnvagnsanpassa trapporna från Tornparken ned till
Vegagatan/Esplanaden.
Stadsmiljö- och tekniska nämnden som ansvarar för Tornparken tycker att det är
roligt att parken är uppskattad och att den fungerar som mötesplats för alla åldrar.
Nämnden och dess förvaltning arbetar kontinuerligt med att skapa ännu mer
attraktiva, upplevelserika och tillgängliga stads- och parkmiljöer. När det gäller
förslagsställarens specifika önskemål så kan Stadsmiljö- och serviceförvaltningen
konstatera att trappan som det finns önskemål om att barnvagnsanpassa är för smal
för att kunna genomföra det på ett enkelt sätt och att det skulle medföra stora
ingrepp i befintlig miljö som förvaltningen ej anser vara genomförbart utifrån ett
helhetsperspektiv inkluderande genomförande och ekonomi. Trappan är byggd
utifrån de möjligheter, budget och krav som fanns tidigare och är integrerad i
närmiljön på ett bra sätt trots den stora höjdskillnaden som finns på platsen.
Förvaltningen anser att det finns bra alternativa vägar i närområdet från Tornparken
ner mot centrum som inte innebär särskilt lång omväg vare sig tids- eller
distansmässigt. De alternativa vägarna är från några av Tornparkens övriga entréer,
dels en från Prästgårdsgatan ner mot Brunnsgatan och en från Vattugatan mot
Fredsgatan. Nämnden planerar att under 2020 fortsätta underhålla samt utveckla
Tornparken genom upprustning av bland annat entrén från Vattugatan.
Nämnden bedömer att det finns bra alternativa vägar som kan användas ner mot
centrum och att det ej är aktuellt att genomföra en barnvagnsanpassning av trappan
vid parkentrén vid Vegagatan/Esplanaden så som förslagsställaren har önskemål
om utifrån ett helhetsperspektiv inkluderande genomförande och ekonomi.
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Stadsmiljö- och tekniska nämndens beslut
1. Förslag till svar på medborgarförslag den 5 augusti 2019 godkänns och
skickas som svar på medborgarförslag ”Barnvagnsanpassning av trappor
från Tornparken ned till Vegagatan/ Esplanaden”.
2. Stadsmiljö- och tekniska nämnden anmäler beslut i ärendet till
kommunfullmäktige.
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Medborgarförslag - I Mjölnerbacken har vi ofta brist på
parkeringsplatser. Vi skulle uppskatta om ni kunde utöka dem.
Beslutsunderlag
 Medborgarförslag ”I Mjölnerbacken har vi ofta brist på parkeringsplatser. Vi
skulle uppskatta om ni kunde utöka dem.” från kommunfullmäktige den 12
december 2018 § 393.
 Förslag till svar på medborgarförslag den 1 augusti 2019.
 Stadsmiljö- och serviceförvaltningens skrivelse den 1 augusti 2019.
Sammanfattning
Förslagsställaren vill att staden utökar parkeringsplatser på Mjölnarbacken i och
med att det ofta är brist på parkeringsplatser på gatan.
Stadsmiljö-och tekniska nämnden och dess förvaltningen har möjlighet att påverka
och reglera gator som enligt detaljplan är allmän platsmark.
I detaljplanen (C275) för fastigheten där Mjölnerbacken ingår, beskrivs i plan- och
genomförandebeskrivningen från 1993, att avsikten med planen främst är att mark
som är av primärt intresse för de boende kan omvandlas från mark för allmän plats
till kvartersmark. De boende samt fastighetsägaren kan därmed få ett ökat
inflytande över såväl användning och skötsel av marken i sitt närområde. Det
innebär att Mjölnerbacken i gällande detaljplan är kvartersmark och att nämnden
därmed inte har möjlighet att påverka gatans reglering.
Kvartersmarken i området ägs av såväl Fastighets AB Förvaltaren som olika
bostadsrättsföreningar och nämnden bedömer att frågeställningen ska hanteras av
dem.

Stadsmiljö- och tekniska nämndens beslut
1. Förslag till svar på medborgarförslag den 1 augusti 2019 godkänns och
skickas som svar på medborgarförslag ”I Mjölnerbacken har vi ofta brist på
parkeringsplatser. Vi skulle uppskatta om ni kunde utöka dem”.
2. Stadsmiljö- och tekniska nämnden anmäler beslut i ärendet till
kommunfullmäktige.
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Medborgarförslag - Utökad lekyta i Tuvanparken

Beslutsunderlag
 Medborgarförslag ”Utökad lekyta i Tuvanparken” från kommunfullmäktige
den 24 september 2018 § 276.
 Förslag till svar på medborgarförslag den 11 juli 2019
 Stadsmiljö- och serviceförvaltningens skrivelse den 11 juli 2019
Sammanfattning
Förslagsställaren önskar fler aktiviteter för barn i Tuvanparken genom anläggande
av stor klätterställning med en längre rutschkana samt förbättring av gräsytor.
Stadsmiljö- och tekniska nämnden ansvarar för allmän platsmark i staden och
arbetar för att det finns attraktiva miljöer för alla i Sundbyberg. Tuvanparken är en
viktig park och stadsdelslekplats i Sundbyberg. Parken har flera olika aktivitetsytor
anpassade för många målgrupper och ytorna är inom korta avstånd från varandra.
Småbarnsleken i parkens norra del renoverades år 2013 och fick då utrustning
anpassat för barn 1-9 år. Den nyare lekplatsen i parkens södra del renoverades
samtidigt som skateytan, utegymmet och parkouren anlades år 2017. Den södra
lekplatsen har utrustning för barn upp till 12 år. Parkens lekplatser bedömer
nämnden och dess förvaltning kompletterar varandra och är anpassade för barn
1-12 år, resterande aktivitetsytor är anpassade för tonåringar och vuxna och tillkom
bland annat för att utveckla en ännu bättre mötes- och destinationsplats som passar
så många som möjligt i Sundbyberg.
Under utvecklingen år 2017 kunde Stadsmiljö- och tekniska nämnden konstatera att
det inte går att utöka parkens lekplatser och aktivitetsytor mer utan att inkräkta på
andra viktiga delar i parken där besökare som inte leker eller tränar vill vistas.
I parkens södra del finns även en välbesökt hundrastgård. Parkens friytor och
speciellt gräsytorna utsätts för mycket hårt slitage under året och växtbetingelserna
för gräsytorna är ej optimala utifrån platsens förutsättningar med bland annat
många stora träd som både skuggar och konkurrerar om vatten och näring. För att
försöka skapa bättre växtförutsättningarna för gräsytorna har förvaltningen gjort en
del beskärningar av träden i parken för att få in mer solljus på gräsytorna för att
skapa lite bättre förutsättningar för dessa att bli mer slitagetåliga.
Nämnden och dess förvaltning gör bedömningen att en utökning av lekytan i
Tuvanparken enligt förslagsställarens önskemål inte är aktuellt, men önskemålet tas
med inför framtida upprustningar av lekytorna i parken. Översyn av befintliga gräsoch sidoytor görs kontinuerligt i parken utifrån tillgängliga resurser.
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Stadsmiljö- och tekniska nämndens beslut
1. Förslag till svar på medborgarförslag den 11 juli 2019 godkänns och
skickas som svar på medborgarförslag ”Utökad lekyta i Tuvanparken”
2. Stadsmiljö- och tekniska nämnden anmäler beslut i ärendet till
kommunfullmäktige.
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Medborgarförslag - Bildning, integration och trivsel
Beslutsunderlag
 Medborgarförslag ”Bildning, integration och trivsel” från
kommunfullmäktige den 24 september 2019 § 277.
 Förslag till svar på medborgarförslag den 5 augusti 2019.
 Stadsmiljö- och serviceförvaltningens skrivelse den 5 augusti 2019.
Sammanfattning
Förslagsställaren har önskemål om att staden utvecklar informationen runt vårt
nyaste naturreservat genom att det placeras ut stora fina skyltar med bild och namn
på de blommor/träd och även de fåglar som "befolkar" sjön. Detta för att bland
annat öka kunskapen om flora och fauna i samhället och även ge alla som
promenerar runt Lötsjön en intressantare upplevelse.
Stadsmiljö- och tekniska nämnden som ansvarar för naturreservatet Lötsjön/
Golfängarna tycker att det är roligt att naturreservatet är uppskattat och att den
fungerar som mötesplats för alla. Nämnden och dess förvaltning arbetar
kontinuerligt med att skapa ännu mer attraktiva, upplevelserika och tillgängliga
stads- och parkmiljöer.
När det gäller förslagsställarens specifika önskemål om utveckling av fler skyltar
runt Lötsjön så vill nämnden informera om att förvaltningen håller på att ta fram ett
flertal informationsskyltar till Lötsjön-Golfängarnas naturreservat. För detta arbete
har Sundbyberg erhållit LONA-bidrag (lokala naturvårdsbidrag) från Länsstyrelsen.
Texter har skrivits av förvaltningens personal och illustrationer har tagits fram av en
illustratör/konstnär som är en van art- och naturillustratör. För närvarande pågår ett
layoutarbete för att få ihop texter och bilder till fina informationsskyltar.
Målsättningen är att informationsskyltarna kan vara på plats i Lötsjön-Golfängarnas
naturreservat någon gång under hösten 2019.
Förvaltningen har tidigare tagit fram liknande informationsskyltar till Igelbäckens
naturreservat, som kan studeras på plats ute i naturen.
Under 2019 är målsättningen att det kommer att finnas fina informationsskyltar
med art-, natur- och historisk information i Sundbybergs båda naturreservat i
enlighet med förslagsställarens önskemål.
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Stadsmiljö- och tekniska nämndens beslut
1. Förslag till svar på medborgarförslag den 5 augusti 2019 godkänns och
skickas som svar på medborgarförslag ” Bildning, integration och trivsel”
2. Stadsmiljö- och tekniska nämnden anmäler beslut i ärendet till
kommunfullmäktige.
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Medborgarförslag - Plantera mer träd och buskar i Sundbyberg
Beslutsunderlag
 Medborgarförslag ”Medborgarförslag - Plantera mer träd och buskar i
Sundbyberg” från kommunfullmäktige den 29 april 2019 § 257.
 Förslag till svar på medborgarförslag den 23 januari 2020.
 Samhällsbyggnads- och serviceförvaltningens skrivelse den 23 januari 2019.
Sammanfattning
Förslagsställaren tycker att man bör satsa mer på att plantera nya träd och buskar i
Sundbyberg och att det är för mycket betong och asfalt överallt samt att det behövs
mer grönska för att förbättra boendemiljön i Sundbyberg.
Utöver helt nya planteringar bör man även ersätta de träden som stormar och
torkan har förstört i exempelvis Tornparken. Med mer grönska blir det både
vackrare, trevligare och hälsosammare tycker förslagsställaren.
Stadsmiljö- och tekniska nämnden arbetar, genom samhällsbyggnads- och
serviceförvaltningen, kontinuerligt med utveckling av stadens grönområden och har
som policy att återplantera alla träd som tas ned, inklusive de som dör av mer
naturliga orsaker som storm och torka.
Våra parker och deras växtlighet är viktiga ur flera perspektiv bland annat folkhälsa,
friskvård, pedagogik, biologisk mångfald, spridningskorridorer för fåglar och
insekter och det estetiska värdet i våra offentliga miljöer.
En stor del av de livsrelaterade sjukdomar som drabbar många idag uppstår genom
att vi rör oss för lite och stressar för mycket. Forskning visar i dag att vistelse i skog
och mark, parker och trädgårdar har goda effekter på stressrelaterad ohälsa, och kan
förebygga många sjukdomar.
Gröna miljöer är även viktiga för barn, de leder till fysisk aktivitet, ökad kreativitet
och mental återhämtning.
Stadsmiljöer och bebyggda områden är generellt sett varmare än obebyggda, ett
effektivt sätt att sänka temperaturen sommartid och skapa mer skugga är att öka
mängden grönska i staden, speciellt träd i parker och mellan husen. Träden hjälper
även till att utjämna klimat i städerna och tar upp vatten vid större skyfall som
annars kan orsaka översvämningar.
Det är viktigt att det är kvalitativa ytor som skapas i staden, varje återplantering
kräver anpassning utifrån de förutsättningar som finns. Ett visst träd som stått på
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en plats i många år kanske hade fungerat bättre på en annan plats inom samma park
där förutsättningarna hade varit bättre.
När återplantering sker idag görs först en utvärdering om plantering ska utföras på
samma plats eller om det finns en bättre plats inom samma område. Dessutom tar
samhällsbyggnads- och serviceförvaltningen hänsyn till om det var rätt art eller om
en annan art eller sort ska väljas vid åter- och nyplantering utifrån flera parametrar.
Dessa parametrar kan vara till exempel aktuell ståndort och i vilket sammanhang
trädet ska fungera samt trädets framtida storlek, olika årstidsegenskaper (till exempel
blad och knoppsprickning, blomning och pollinering, bladfärg, höstfärg och
vinterkaraktär), tålighet (torka/väta) och resistens mot växtsjukdomar.
Återplantering behöver ibland ske i etapper för att samhällsbyggnads- och
serviceförvaltningen ska kunna prioritera bevattning av det som planteras och för
att försöka använda de vattenresurser som finns så sparsamt som möjligt.
För att, utöver återplantering, kunna utöka mängden träd och buskar behöver
staden till viss del tillgång till flera grönytor. De parker som finns inom Sundbyberg
idag innehåller till stor del viktiga öppna grönytor och kan inte planteras igen, där
arbetar stadsmiljö- och tekniska nämnden genom samhällsbyggnads- och
serviceförvaltningen mer med att utveckla brynzoner och ängar för att skapa
spännande möten mellan park och natur.
Hänsyn tas idag även till större stadsutvecklingsprojekt, till exempel Sundbybergs
Nya Stadskärna, då viss återplantering pausas för att inte stå i vägen när större
projekt genomförs, dessa träd kommer att återplanteras längre fram.
Stadsmiljö- och tekniska nämndens bedömning är att utveckling av stadens gröna
miljöer och återplantering av träd redan sker men med hänsyn till vattentillgång,
driftresurser och stadsutvecklingsprojekt behöver vissa genomföras i etapper.
Stadsmiljö- och tekniska nämndens beslut
1. Förslag till svar på medborgarförslag den 23 januari 2020 godkänns och
skickas som svar på medborgarförslag ”Medborgarförslag - Plantera mer
träd och buskar i Sundbyberg”.
2. Stadsmiljö- och tekniska nämnden anmäler beslut i ärendet till
kommunfullmäktige.
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Medborgarförslag - Mer grönt och fint gräs i våra underbara
parker!
Beslutsunderlag
 Medborgarförslag ”Medborgarförslag - Mer grönt och fint gräs i våra
underbara parker!” från kommunfullmäktige den 29 april 2019 § 255.
 Förslag till svar på medborgarförslag den 23 januari 2020.
 Samhällsbyggnads- och serviceförvaltningens skrivelse den 23 januari 2020.
Sammanfattning
Förslagsställare önskar att gräsmattorna i stadens parker, som bland annat
Tuvanparken, skulle restaureras med hjälp av gräsfrön och ny jord med hjälp av
stadens eminenta trädgårdsmästare som redan gör staden trevlig.
Under våren 2019 genomfördes flera större insatser för att reparera stadens
gräsmattor efter den tuffa sommaren 2018. De gräsmattor som utsätts för normalt
slitage och får tillräckligt med ljus har återhämtat sig bra under sommaren 2019.
I vissa parker räcker det inte med de insatser samhällsbyggnads- och
serviceförvaltningen gör eftersom slitaget som gräsytorna utsätts för är högre än det
de är dimensionerade för, bland annat används Tuvanparken delvis som skolgård.
Gröna miljöer är viktiga för barn, och för att skona parker i nära angränsning till
skolgårdar måste skolgårdars grönska och växtlighet utvecklas och barnens
möjlighet att leka utanför skolgårdarna behöver anpassas efter förutsättningarna i de
olika miljöerna.
Stadsmiljö- och tekniska nämnden bedömer att reparation av stadens gröna miljöer
efter den torra sommaren 2018 har utförts och att förvaltningen kontinuerligt
arbetar med mindre förbättringar i stadens gröna miljöer.
Stadsmiljö- och tekniska nämndens beslut
1. Förslag till svar på medborgarförslag den 23 januari 2020 godkänns och
skickas som svar på medborgarförslag ”Medborgarförslag - Mer grönt och
fint gräs i våra underbara parker!”
2. Stadsmiljö- och tekniska nämnden anmäler beslut i ärendet till
kommunfullmäktige.
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Medborgarförslag - Bevara regnbågsbänken i Rissne!
Beslutsunderlag
 Medborgarförslag ”Bevara regnbågsbänken i Rissne!” från
kommunfullmäktige den 17 juni 2019 § 439.
 Förslag till svar på medborgarförslag den 23 januari 2020.
 Samhällsbyggnads- och serviceförvaltningens skrivelse den 23 januari 2020.
Sammanfattning
Förslagsställaren vill att regnbågsbänken som står i Rissne centrum idag och är en
trygghetsskapande symbol och sprider glädje och trygghet för HBTQ-personer och
många andra ska fortsätta stå på allmän platsmark och i kommunal ägo efter
kommande centrumomvandling.
Stadsmiljö- och tekniska nämnden arbetar, bland annat genom samhällsbyggnadsoch serviceförvaltningen, för att göra Sundbyberg så välkomnande och tillgängligt
som möjligt för alla.
År 2017 beställdes en regnbågsbänk i metall av dåvarande stadsmiljö- och
serviceförvaltningen och placerades ut på Rissne torg. Bänken har varit uppskattad,
välanvänd och är välbevarad.
Stadsmiljö- och tekniska nämnden bedömer att det går att hitta en ny plats för
regnbågsbänken i Rissne när det väl är dags att flytta den på grund av utvecklingen
av Rissne centrum.
Stadsmiljö- och tekniska nämndens överläggning
Under överläggningen yttrar sig Inger Gran (L) och Anna Kowalska Lindberg (L).
Stadsmiljö- och tekniska nämndens beslut
1. Förslag till svar på medborgarförslag den 23 januari 2020 godkänns och
skickas som svar på medborgarförslag ”Bevara regnbågsbänken i Rissne!”.
2. Stadsmiljö- och tekniska nämnden anmäler beslut i ärendet till
kommunfullmäktige.
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Medborgarförslag - Flera,hundförbjuds skyltar och grindarna
tillbaka till Stamgårdsparken.
Beslutsunderlag
 Medborgarförslag ”Flera,hundförbjuds skyltar och grindarna tillbaka till
Stamgårdsparken” från kommunfullmäktige den 30 september 2019 § 512.
 Förslag till svar på medborgarförslag den 23 januari 2020.
 Samhällsbyggnads- och serviceförvaltningens skrivelse den 23 januari 2020.
Sammanfattning
Förslagsställaren vill förtydliga hundrastningsförbud i Stamgårdsparken samt få
tillbaka grindarna för att barn och andra ska kunna leka, sitta i lugn och ro, fika,
läsa, ha picknick eller sola sig utan lösspringande hundar.
Stamgårdsparken rustades upp och utvecklades under 2017 efter att
förskolepaviljonger avvecklats. Då marken var sliten och många träd skadade på
grund av förskoleverksamheten renoverades i stort sett hela parkmiljön.
När den nya parken rustades upp lades extra fokus på permanent stadsodling samt
att behålla lekmöjligheter. En stor del av parkens häckar består av bärbuskar (hallon,
aronia, svarta vinbär, röda vinbär, krusbär, blåbärstry) och en för parken stor
äppellund anlades i parkens övre del. I parkens nedre halva anlades viss
lekutrustning så som gungor och sandlåda och befintliga lekbuskage bevarades vid
renoveringen för att skapa spännande lekmiljöer för barn.
Parken är inte en renodlad lekplats utan en park med viss lekfunktion, den har flera
rekreativa kvaliteter och Stadsmiljö- och tekniska nämnden uppmuntrar alla till
picknick och till självplock av bär och äpplen.
Vid renoveringen och utvecklingen av parken anlades nytt staket med grindar, två
större (bredd 3 m) och en mindre (bredd 1 m) för att avgränsa parken. Då
lösspringande hundar blivit ett allt större problem i parken har grindarna plockats
bort en efter en för att undvika att parken används som hundrastgård.
Stadsmiljö- och tekniska nämnden har genom dåvarande stadsmiljö- och
serviceförvaltningen placerat ut tillfälliga förbudsskyltar för att upplysa hundägare
om att rastning är förbjuden, dessa skyltar har flertalet gånger saboterats och tagits
ned.
Närmaste hundrastgård dit samhällsbyggnads- och serviceförvaltningen hänvisar
hundägare till ligger vid Tuvanparken cirka 450 meters promenad ifrån
Stamgårdsparken.
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I staden finns det idag fyra kommunala hundrastgårdar; vid Tuvanparken, i
Tornparken, på Rissne ängar och vid Golfängarna som alla är placerade där de flesta
bor i flerfamiljshus utan egen tomt. Det planeras för en ny hundrastgård i
Kvarnkullens park, Västra Ursvik i samband med att stadsdelen byggs ut.
Mer info om våra hundrastplatser: https://www.sundbyberg.se/kultur-fritid/naturparker-och-lekplatser/hundrastplatser.html
Då hundägare fortsätter att använda parken felaktigt trots närhet till annan
hundrastgård gör Stadsmiljö- och tekniska nämndes bedömningen att det inte går
att återmontera grindarna i parken i dagsläget och att det på lekplatsens
hänvisningsskylt redan står att rastning av hundar ej är tillåtet.
Förvaltningen kommer att fortsätta bevaka problematiken i parken och kommer
under våren 2020 att göra ett nytt försök med extra förbudsskyltar med en
hänvisning till våra andra hundrastgårdar i staden.

Stadsmiljö- och tekniska nämndens beslut
1. Förslag till svar på medborgarförslag den 23 januari 2020 godkänns och
skickas som svar på medborgarförslag ”Flera,hundförbjuds skyltar och
grindarna tillbaka till Stamgårdsparken”.
2. Stadsmiljö- och tekniska nämnden anmäler beslut i ärendet till
kommunfullmäktige.
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Medborgarförslag - Hundrastgård duvbo äng
Beslutsunderlag
 Medborgarförslag ”Hundrastgård duvbo äng” från kommunfullmäktige den
17 juni 2019 §622.
 Förslag till svar på medborgarförslag den 23 januari 2020.
 Samhällsbyggnads- och serviceförvaltningens skrivelse den 23 januari 2020.
Sammanfattning
Förslagsställaren önskar en ny hundrastgård på Duvmossen.
Duvmossen i Sundbyberg är en stor grönyta i dagsläget som ända fram till 1960talet användes som deponi. Staden håller på att utreda eventuella markföroreningar
genom ett provtagningsprogram med fokus på grundvattnet.
Lite mer information finns på stadens hemsida:
https://www.sundbyberg.se/kommun-politik/aktuellt-ochevenemang/nyhetsarkiv/nyheter/2019-05-22-markundersokning-vidduvmossen.html
I staden finns det idag fyra kommunala hundrastgårdar; vid Tuvanparken, i
Tornparken, på Rissne ängar och vid Golfängarna som alla är placerade där de
flesta bor i flerfamiljshus utan egen tomt. Det planeras för en ny hundrastgård i
Kvarnkullens park, Västra Ursvik i samband med att stadsdelen byggs ut.
Mellan Duvmossen och hundrastgårdarna i Rissne, Tornparken och Tuvanparken
är det cirka en kilometers promenad. Avståndet till befintliga hundrastgårdar
bedömer förvaltningen som rimligt avstånd till en hundrastgård.
Stadsmiljö- och tekniska nämndens och dess förvaltning bedömer att det inte i
dagsläget finns behov av att anlägga en hundrastgård på Duvmossen.
Mer info om våra hundrastplatser: https://www.sundbyberg.se/kultur-fritid/naturparker-och-lekplatser/hundrastplatser.html
Stadsmiljö- och tekniska nämndens överläggning
Under överläggningen yttrar sig Stefan Bergström (C).
Stadsmiljö- och tekniska nämndens beslut
1. Förslag till svar på medborgarförslag den 23 januari 2020 godkänns och
skickas som svar på medborgarförslag ”Hundrastgård duvbo äng”.
2. Stadsmiljö- och tekniska nämnden anmäler beslut i ärendet till
kommunfullmäktige.
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Medborgarförslag - En given startplats för motionärer vid
sjöarna, där man kan vänta in andra löpare för mer säkerhet
Beslutsunderlag
 Medborgarförslag ”En given startplats för motionärer vid sjöarna, där man
kan vänta in andra löpare för mer säkerhet” från kommunfullmäktige den
21 oktober 2019 § 625.
 Förslag till svar på medborgarförslag den 23 januari 2020.
 Samhällsbyggnads- och serviceförvaltningens skrivelse den 23 januari 2020.
Sammanfattning
Förslagsställaren önskar en given startplats för motionärer vid sjöarna, där man kan
vänta in andra löpare för mer säkerhet.
Sträckan runt Lötsjön (och Råstasjön) är idag välanvänd och uppskattad av många i
Sundbyberg och grannkommuner.
Det finns flertalet upplysta samlingsplatser där motionärer kan komma överens om
att träffas eller vänta in varandra inom parken, en av de större nya
destinationsplatserna är det upprustade utegymmet med god belysning och uppsikt.
Gymmet erbjuder träningsmöjligheter för alla över 15 år och ger möjlighet för de
som väntar in andra att träna styrka under tiden.
Förslag på ytterligare samlingsplatser är de upplysta entréskyltarna som placerats vid
de fyra huvudentréerna (norra och södra Ursviksvägen, Vackra vägen och
Sjövägen), även dessa har god belysning och uppsikt runtomkring för en tryggare
samlingsplats.
Stadsmiljö- och tekniska nämndens och dess förvaltning bedömer att det inte finns
behov av specifikt markerade startplatser runt Lötsjön då det är fritt för alla att
samlas, starta och avsluta sin träning gemensamt var som helst. Stadsmiljö- och
tekniska nämnden hänvisar till flertalet befintliga samlingsplatser som motionärer
kan utgå ifrån, exempelvis utegymmet eller entréskyltarna.
Stadsmiljö- och tekniska nämndens beslut
1. Förslag till svar på medborgarförslag den 23 januari 2020 godkänns och
skickas som svar på medborgarförslag ”En given startplats för motionärer
vid sjöarna, där man kan vänta in andra löpare för mer säkerhet”
2. Stadsmiljö- och tekniska nämnden anmäler beslut i ärendet till
kommunfullmäktige.
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Medborgarförslag - Byt alla myntinkast på offentliga toaletter till
chipläsare för betalkort
Beslutsunderlag
 Medborgarförslag ”Byt alla myntinkast på offentliga toaletter till chipläsare
för betalkort” från kommunfullmäktige den 21 oktober 2019 § 624.
 Förslag till svar på medborgarförslag den 23 januari 2020.
 Samhällsbyggnads- och serviceförvaltningens skrivelse den 23 januari 2020.
Sammanfattning
Förslagsställaren vill att alla myntinkast på offentliga toaletter byts ut till chipläsare
för betalkort för att de ska kunna användas av ”vanligt folk”.
Stadsmiljö- och tekniska nämnden ansvarar genom samhällsbyggnads- och
serviceförvaltningen för sex offentliga toaletter, fyra av dessa är kopplade till
stadens barnbad.
Offentliga toaletter är ett sätt att tillgängliggöra staden, och alla är välkomna att
använda toaletterna förutsatt att de inte bidrar till en otrygg miljö eller skadegörelse.
Flertalet av stadens offentliga toaletter har idag problem med att vissa besökare
skapar en otrygg miljö, genom att de bland annat övernattar eller smutsar ned och
förstör så att ingen annan kan använda toaletten.
En stor del av det sabotage som offentliga toaletter drabbas av är att dörrarna
förstörs och bryts upp, trots förstärkningar och extra bevakning.
Dagens problematik försöker förvaltningen hantera med hjälp av extra bevakning,
larm och i vissa fall tidsstyrda lås. Men då dessa insatser ej är tillräckliga har vissa
toaletter tillfälligt stängts och två toaletter har under 2019 avvecklats på
Sundbybergs torg och Rosentorget då dessa bidrog till upplevd otrygghet och extra
kostnader på grund av sanering, bevakning och reparationer. På nyårsdagen 2020 så
utsattes tyvärr även toaletten i Marabouparken för skadegörelse och brand.
Stadsmiljö- och tekniska nämndens beslut
1. Förslag till svar på medborgarförslag den 23 januari 2020 godkänns och
skickas som svar på medborgarförslag ”Byt alla myntinkast på offentliga
toaletter till chipläsare för betalkort”
2. Stadsmiljö- och tekniska nämnden anmäler beslut i ärendet till
kommunfullmäktige.
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Svar på medborgarförslag - Anlägga en liten Minigolfbana på
Sundbybergs torg under sommaren, liknande den som
Vällingby Centrum
Beslutsunderlag
Medborgarförslag väckt på kommunfullmäktiges den 30 september 2019.
Kultur- och fritidsförvaltningens skrivelse den 18 december 2019.
Förslag till svar på medborgarförslag
Sammanfattning
Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 30 september 2019 väcktes ett
medborgarförslag om att anlägga en minigolfbana på Sundbybergs torg under
sommartid. Kommunfullmäktige beslutade att kultur- och fritidsnämnden svarar på
medborgarförslaget.
Förslagsställaren skriver:
”Anlägga en liten Minigolfbana på Sundbybergs torg under sommaren, liknande den som
Vällingby Centrum. Skapar en samlingspunkt för alla torget, och skapar liv åt”
Kultur- och fritidsförvaltningens bedömning
Kultur- och fritidsförvaltningen ser positivt på förslag med stimulerande aktiviteter
som uppmanar till vistelse utomhus på Sundbybergs torg under sommartid.
Däremot är ytan på Sundbybergs torg begränsad och torget står inför omfattande
ombyggnation och förändringar i samband med järnvägens nedgrävning och därför
är det inte lämpligt i dagsläget att anlägga en bana här.
Förvaltningen ser även att behovet av en minigolfbana i Sundbybergs centrum är
tillgodosett med den bana som ligger i närheten vid Golfängarna. Minigolfbanan
drivs av föreningen Sundbybergs Bangolfklubb som erbjuder både klassisk minigolf
och äventyrsgolf på två anläggningar mot avgift. Båda anläggningar är i gott skick
och äventyrsbanan byggdes år 2016.
Förvaltningen bedömer därmed att det inte är aktuellt att anlägga en minigolfbana
på Sundbybergs torg under sommaren.
Kultur- och fritidsnämndens beslut
1. Kultur- och fritidsnämnden godkänner förslag till svar på medborgarförslag
-Anlägga en liten Minigolfbana på Sundbybergs torg under sommaren,
liknande den som Vällingby Centrum.
2. Kultur- och fritidsnämnden anmäler beslut i ärendet till
kommunfullmäktige.
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Svar på medborgarförslag - Käpphästbana eller arena som
främjar rörelse och kreativitet
Beslutsunderlag
Medborgarförslag väckt på kommunfullmäktiges sammanträde den 30 september
2019.
Kultur- och fritidsförvaltningens skrivelse den 18 december 2019.
Förslag till svar på medborgarförslag
Sammanfattning
Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 30 september 2019 väcktes ett
medborgarförslag om att anlägga en käpphästbana/arena i Sundbyberg.
Kommunfullmäktige beslutade att kultur- och fritidsnämnden svarar på
medborgarförslaget.
Förslagsställaren skriver:
”Käpphästbana eller arena - kanske i aktivitetshuset i Ursvik? Käpphästar är en ny trend bland
många ungdomar som på senare år har fått sitt ursprung i Finland. Sporten går ut på att rida,
träna och tävla sin käpphäst på samma sätt som man gör med levande hästar. Utöver ridandet så
är pyssel och kreativitet en av de byggstenar som utvecklas när man syr och skapar. Dock är detta
inte ett krav. Det går att hoppa hinder utan käpphäst och en hinderbana inbjuder till
spontanidrott - oavsett väder eller årstid! En käpphästbana eller "arena" i Sundbyberg skulle vara
väldigt värdefullt för väldigt många - med eller utan hästintresse. Sporten attraherar såväl tjejer
som killar. En liknande satsning har gjorts av SISAB i Fruängen: https://sisab.se/sv/omsisab/nyheter/2019/invigning-kappis/ Här har man både dressyrbana och hoppbana med
barkflis och staket runtom. Hinder går att köpa till exempel här:
http://www.equipe.se/oevrigt/minihinder.html”
Kultur- och fritidsförvaltningens bedömning
Kultur- och fritidsförvaltningen ser positivt på förslaget då det breddar utbudet av
aktiviteter i staden. Aktiviteten uppmanar dessutom till en aktiv livsstil vilket följer
stadens målsättningar kring folkhälsa.
Kultur- och fritidsförvaltningen arbetar med att utveckla aktivitetshuset Milot i
Ursvik och tanken är att skapa nya ytor inomhus och utomhus för
spontanaktiviteter, föreningsidrott och kulturverksamhet. Utvecklingsarbetet sker i
dialog med medborgare och föreningar för att undersöka hur aktivitetshuset ska
utformas så att så många som möjligt känner sig välkomma och vill använda
platsen. Förvaltningen tar med förslaget och undersöker möjligheten till om en lokal
eller utomhusytan i anslutning till aktivitetshuset skulle kunna innefatta utrymme för
en käpphästbana. Det gäller då en mindre version än den som finns i Fruängen då
den anläggningen kostade runt 750 000 kronor.
Det krävs också att det finns en aktiv förening med ett visst antal utövare som
driver verksamheten. Detta för att säkerställa att det finns ett intresse för idrotten
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hos Sundbybergsborna. Därför efterfrågar förvaltningen att få kontakt med en
förening som kan tänka sig att ta frågan vidare. Om förslagsställaren är intresserad
av en fortsatt diskussion kring möjligheten till en käpphästbana i Ursvik kan den
höra av sig till förvaltningen för mer information.
Kultur- och fritidsnämndens beslut
1. Kultur- och fritidsnämnden godkänner förslag till svar på medborgarförslag
- Käpphästbana eller arena som främjar rörelse och kreativitet.
2. Kultur- och fritidsnämnden anmäler beslut i ärendet till
kommunfullmäktige.
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Svar på medborgarförslag - Hej. jag tycker att det vore kul om
det skulle finnas en Beach handbolls plan i Ursviks området.
Beslutsunderlag
Medborgarförslag väckt på kommunfullmäktige den 30 september 2019.
Kultur- och fritidsförvaltningens skrivelse den 18 december 2019.
Förslag till svar på medborgarförslag
Sammanfattning
Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 30 september 2019 väcktes ett
medborgarförslag om att bygga en beachhandbollsplan i Ursvik.
Kommunfullmäktige beslutade att kultur- och fritidsnämnden svarar på
medborgarförslaget.
Förslagsställaren skriver:
”Hej. jag tycker att det vore kul om det skulle finnas en Beach handbolls plan i Ursviks området.
en Beach handbollsplan borde byggas för att utöka intresset av att sporta av ungdomar och planen
kan också användas som en beach volley boll plan.”
Kultur- och fritidsförvaltningens bedömning
Kultur- och fritidsförvaltningen ser positivt på förslaget som ligger i linje med
stadens målsättningar att skapa miljöer som uppmuntrar till fysisk aktivitet utomhus.
Det har tidigare funnits en beachvolleyplan i Ursvik. Planen avvecklades dock efter
ett par år i samtal med de boende i området som efterfrågade aktiviteter för yngre
barn. (Dnr KFN 0142/2012)
Att anlägga en beachhandbollsplan kan kosta upp emot 400 000 kronor enligt ett
exempel från Lindesbergs kommun. Då är inte driftskostnad inräknad i den
summan. I nuvarande budget finns inte ekonomiska medel för att göra en sådan
satsning. Vidare bedömer kultur- och fritidsförvaltningen att det inte finns något
större behov av en beachhandbollsplan i dagsläget då det inte finns några föreningar
i Sundbybergs stad som efterfrågar träningsmöjligheter för idrotten.
I Ursvik håller dock staden på att ta fram en övergripande plan där förvaltningen
bland annat utvecklar utomhusytan vid aktivitetshuset Milot. I det arbetet tar staden
med sig förslaget om en beachhandbollsplan för att se över möjligheterna.
Kultur- och fritidsnämndens beslut
1. Kultur- och fritidsnämnden godkänner förslag till svar på medborgarförslag
-Hej. jag tycker att det vore kul om det skulle finnas en Beach handbolls
plan i Ursviks området.
2. Kultur- och fritidsnämnden anmäler beslut i ärendet till
kommunfullmäktige.
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Rapportering av ej verkställda beslut enligt lagen om stöd och
service till vissa funktionshindrade (LSS) per den 30
september 2019
Beslutsunderlag
 Avidentifierad sammanställning av ej verkställda beslut enligt LSS per den 30
september 2019
 Social- och arbetsmarknadsförvaltningens skrivelse den 24 oktober 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 två nya gynnande beslut enligt LSS per den 30 september 2019 som inte
verkställts inom tre månader från beslutsdatum att inrapportera. Det finns inga
avbrott i verkställighet per den 30 september 2019 där biståndet inte åter verkställts
inom tre månader från datum för avbrott att inrapportera. Sex tidigare ej verkställda
beslut återrapporteras.
Social- och arbetsmarknadsnämndens beslut
1. Rapporteringen godkänns och delges kommunfullmäktige.
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Medborgarförslag - Förändring av avgifter och regler kring
serveringstillstånd för mindre föreningar i Sundbyberg
Beslutsunderlag
 Medborgarförslag ”Förändring av avgifter och regler kring
serveringstillstånd för mindre föreningar i Sundbyberg” från
kommunfullmäktige den 17 december 2018 § 480.
 Förslag till svar på medborgarförslag den 17 december 2018.
 Stadsmiljö- och serviceförvaltningens skrivelse den 15 januari 2020.
Sammanfattning
Finska föreningens yrkande om att ansökningsavgiften för mindre föreningar skall
minska och att avgiften i stället skall stå i proportion till hur stor föreningen är
bedöms inte vara rimligt. Detta eftersom det av förarbeten till alkohollagen framgår
att det är kommunens arbetstid som istället skall ligga till grund för uttaget av
avgiften. En avgiftsdifferentiering skulle medföra ökad administration i
ärendehantering.
Vidare konstateras att säsongstillstånd är ett tillfälligt serveringstillstånd samt att
pausservering både kan vara ett tillfälligt eller stadigvarande serveringstillstånd. Det
finns redan idag utrymme enligt alkohollagen och staden riktlinjer för att bevilja
dessa typer av serveringstillstånd. Det finns därför inget skäl att införa dessa typer
av serveringstillstånd enskilt i Sundbyberg Stad. Ett införande skulle inte medföra
någon skillnad i den ordning som redan finns idag. Således kan föreningen söka
dessa typer av serveringstillstånd redan idag.
Slutligen bedöms det inte finnas behov av att ändra stadens riktlinjer om att det max
får förekomma åtta serveringstillfällen för slutet sällskap i en och samma lokal.
Bedömer en utövare att fler serveringstillfällen än åtta skall ske kan alltid
stadigvarande serveringstillstånd sökas. Huruvida det finns möjlighet för
serveringstillstånd till allmänheten i Allaktivitetshuset kan endast bedömas efter att
en ansökan om detta har lämnats till kommunen.
.

Byggnads- och tillståndsnämndens överläggning
Under överläggningen yttrar sig Ina Djurestål (M), Marek Danielowski (L) och
Niklas Hultgren (SD).
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Byggnads- och tillståndsnämndens beslut
1. Förslag till svar på medborgarförslag den 15 januari 2020 godkänns och
skickas som svar på medborgarförslag ” Förändring av avgifter och regler
kring serveringstillstånd för mindre föreningar i Sundbyberg”
2. Byggnads- och tillståndsnämnden anmäler beslut i ärendet till
kommunfullmäktige.
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Dnr: KS-0098/2020
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Revidering av Sundbybergs stads policy för medelsförvaltning
och borgen
Beslutsunderlag
 Förslag till Sundbybergs stads policy för medelsförvaltning och borgen, den 17
februari 2020
 Stadsledningskontorets skrivelse den 20 februari 2020
Sammanfattning
Vid sitt sammanträde den 1 juli 2016, § 299, beslutade kommunfullmäktige bland
annat att ägarskapet av flertalet av stadens verksamhetslokaler skulle överföras till
koncernen Sundbyberg stadshus AB. Samtidigt beslutade fullmäktige att utöka
borgensramen för Sundbybergs stadshus AB från 200 mnkr till 1 200 mnkr.
Kommunfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde den 29 januari 2018, § 4, att
ompröva sitt tidigare beslut innebärande att ägarskapet för verksamhetslokalerna
kvarstår hos staden. Som en följd av omprövningen justerades borgensramen för
Sundbybergs stadshus AB ned från 1 200 mnkr till 200 mnkr. Justeringen gjordes
genom en revidering i stadens policy för medelsförvaltning och borgen.
Vid sitt sammanträde den 26 mars 2018, § 72, behandlade kommunfullmäktige
återigen förslag till beslut om förändringar i policyn för medelsförvaltning och
borgen. Anledningen var den då pågående nedströmsfusionen mellan moderbolaget
Norrenergi och Miljö AB och dotterbolaget Norrenergi AB.
Vid detta beslutstillfälle fanns dock inte fullmäktiges tidigare beslutade förändring
av borgensramen för Sundbybergs stadshus AB med på grund av ett förbiseende.
Borgensramen för bolaget angavs alltså felaktigt och kvarstod vid 1 200 mnkr i
policyn.
I föreliggande förslag korrigeras borgensramen för Sundbybergs stadshus AB till
200 mnkr. Borgensbelopp för Stiftelsen Parken (63,0 mnkr) och Sundbybergs
bangolf (1,1 mnkr) har justerats i förslaget till följd av de amorteringar som
genomförts. Därutöver föreslås en ändring i avsnittet för borgensavgift innebärande
att denna räknas på utnyttjat borgensbelopp och inte på eventuell borgensram, samt
att den beräknas vid tre tillfällen, per den sista april, augusti och december varje år.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar
1. Förslag den 17 februari 2020 till Sundbybergs stads policy för
medelsförvaltning och borgen fastställs.
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Kommunstyrelsen

Revidering av Sundbybergs stads policy för medelsförvaltning
och borgen
Beslutsunderlag
 Förslag till Sundbybergs stads policy för medelsförvaltning och borgen, den 17
februari 2020
 Stadsledningskontorets skrivelse den 20 februari 2020
Sammanfattning
Vid sitt sammanträde den 1 juli 2016, § 299, beslutade kommunfullmäktige bland
annat att ägarskapet av flertalet av stadens verksamhetslokaler skulle överföras till
koncernen Sundbyberg stadshus AB. Samtidigt beslutade fullmäktige att utöka
borgensramen för Sundbybergs stadshus AB från 200 mnkr till 1 200 mnkr.
Kommunfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde den 29 januari 2018, § 4, att
ompröva sitt tidigare beslut innebärande att ägarskapet för verksamhetslokalerna
kvarstår hos staden. Som en följd av omprövningen justerades borgensramen för
Sundbybergs stadshus AB ned från 1 200 mnkr till 200 mnkr. Justeringen gjordes
genom en revidering i stadens policy för medelsförvaltning och borgen.
Vid sitt sammanträde den 26 mars 2018, § 72, behandlade kommunfullmäktige
återigen förslag till beslut om förändringar i policyn för medelsförvaltning och
borgen. Anledningen var den då pågående nedströmsfusionen mellan moderbolaget
Norrenergi och Miljö AB och dotterbolaget Norrenergi AB.
Vid detta beslutstillfälle fanns dock inte fullmäktiges tidigare beslutade förändring
av borgensramen för Sundbybergs stadshus AB med på grund av ett förbiseende.
Borgensramen för bolaget angavs alltså felaktigt och kvarstod vid 1 200 mnkr i
policyn.
I föreliggande förslag korrigeras borgensramen för Sundbybergs stadshus AB till
200 mnkr. Borgensbelopp för Stiftelsen Parken (63,0 mnkr) och Sundbybergs
bangolf (1,1 mnkr) har justerats i förslaget till följd av de amorteringar som
genomförts. Därutöver föreslås en ändring i avsnittet för borgensavgift innebärande
att denna räknas på utnyttjat borgensbelopp och inte på eventuell borgensram, samt
att den beräknas vid tre tillfällen, per den sista april, augusti och december varje år.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar
1. Förslag den 17 februari 2020 till Sundbybergs stads policy för
medelsförvaltning och borgen fastställs.

Jan Eriksson
stadsdirektör

Roger Sundholm
ekonomichef

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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Sundbybergs stads policy för
medelsförvaltning och borgen1
Förslag den 17 februari 2020

1 Fastställd

av kommunfullmäktige vid sammanträdet den ÅÅ-MM-DD, § XX
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1

Inledning

1.1 Policyns syfte och omfattning
Policyn syftar till att ge vägledning för den finansiella verksamheten inom staden.
Följande områden behandlas i enskilda kapitel:
 Finansiella risker
 Likviditetsplanering
 Placering av likvida medel
 Utlåning inom koncernen
 Skuldförvaltning
 Borgen
 Rapportering och uppföljning
 Ansvarsfördelning
 Definitioner
I policyn ingår inte avsättning till pensionsmedel enligt 8 kap. § 3 a
Kommunallagen. Policy för kapitalförvaltning framgår av särskilt dokument.
I kommunfullmäktiges årliga budgetbeslut fastläggs resultat-, finansierings- och
balansbudget. Den finansiella verksamheten ska anpassas efter de beslut som fattats
i kommunfullmäktige.
1.2 Övergripande mål
Sundbybergs stad ska ha en effektiv, etisk och affärsmässig penninghantering som
säkerställer stadens krav på en god betalningsberedskap på kort och lång sikt.
Medelsförvaltningen ska kännetecknas av stor aktsamhet eftersom hanteringen
avser allmänna medel.
Finansverksamheten ska genomföras på ett säkert och effektivt sätt utan spekulativa
inslag och på så sätt att en betryggande säkerhet alltid upprätthålls.
1.3 Koncernkonto
För att effektivisera penninghantering ska samtliga saldon och likvidströmmar i
staden och dess bolag vara samordnade i räntebärande koncernkonton.
1.4 Förvaltning av andra organisationers medel
Förvaltning av annan organisations medel (t.ex. donationsmedel) ska grundas på
skriftliga avtal. Avtalen ska också godkännas av kommunfullmäktige.
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2

Finansiella risker

2.1 Allmänt
All form av ekonomisk verksamhet innebär ett visst mått av finansiellt risktagande.
Genom en aktiv finansförvaltning skapas möjligheter till ett rationellt hanterande av
risker.
Kravet på god säkerhet i stadens medelshantering innebär bl.a. att nedanstående
risker ska undvikas eller minimeras. En del av riskerna kan begränsas genom att
använda derivatinstrument. Dessa instrument får endast användas för att skydda en
reell underliggande upplåning.
2.2 Likviditetsrisk
Med likviditetsrisk avses risken att inte kunna infria betalningsförpliktelser vid
aktuell förfallotidpunkt utan att kostnaden för att erhålla betalningsmedel ökar
avsevärt på grund av höga upplåningskostnader, alternativt ofördelaktiga priser vid
avyttring av tillgångar.
För att eliminera dessa risker anges i denna policy vilka motparter och instrument
staden får handla med vid upplåning/finansiering och placering av likvida medel.
Likviditetsrisken kan också minimeras med likviditetsplanering, bl.a. vid
budgetering, uppföljningar och prognoser avseende drift- och
investeringsverksamheterna.
2.3 Finansieringsrisk
Med finansieringsrisk menas risken att staden inte vid varje givet tillfälle har tillgång
till nödvändig finansiering utan tvingas till upplåning till oförmånliga villkor.
Vid en ojämn kreditförfallostruktur skulle också följden kunna bli att stora volymer
förfaller vid en ogynnsam tidpunkt.
Målet är att mindre belopp förfaller jämnt över tiden.
2.4 Ränterisk
Med ränterisk avses värdeförändring på en räntebärande position till följd av
ändrade marknadsräntor.
Räntenivån riskerar vara ogynnsam när ränteförfall sker och räntan ska sättas om.
Ränterisken är större om stora volymer ska räntesättas vid ett tillfälle.
Mindre volymer bör räntesättas jämnt över tiden.
2.5 Motpartsrisk
Med motpartsrisk avses risk att motpart inte fullgör sina förpliktelser.
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Motpartsrisken begränsas genom att enbart godkända motparter används i samband
med finansiella transaktioner. I denna policy anges de motparter som får användas
för staden.
2.6 Kreditrisk
Med kreditrisk avses risken att kredittagare och kreditgivare inte infriar sina löften
vad avser återbetalning av placeringar, lån och ränta.
För kommunens placeringar och upplåning ska kreditrisken beaktas vid val av
emittent, värdepapper och motparter.
2.7 Valutarisk
Med valutarisk avses värdeförändring av en valuta i förhållande till andra valutor.
Staden ska inte ta några valutarisker vid placering av likvida medel eller vid
upplåning. Placering och upplåning får endast ske i svensk valuta.
2.8 Riskspridning
Högsta möjliga avkastning ska eftersträvas inom ramen av denna policys
riskbegränsningar. Risken i den totala finansförvaltningen utgörs av riskerna i de
enskilda tillgångsslagen samt korrelationen mellan dessa. Den egna förvaltningen
ska ha samma riskspridning som stadens policy för kapitalförvaltning enligt tabellen
nedan.

Emittentkategori
1.

Emittent/värdepapper (a)
Svenska staten, av svenska staten helägt bolag/verk eller
garanterat värdepapper.

Max andel per
emittentkategori, %

Max andel per
emittent, %

100

100

60

20

2.

Kommuninvest, svenska kommuner och landsting.

3.

Säkerställda bostadsobligationer utgivna av svenska
bostadsfinansieringsinstitut i enlighet med lagen (2003:1223)

80

20

4.

Värdepapper med rating 1) om lägst P2 eller A-2 (kort rating
eller BBB- eller Baa2 (lång rating)

20

10
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3

Likviditetsplanering

För att uppnå en effektiv medelsförvaltning ska en rullande ettårig likviditetsplan
upprättas.
Likviditetsplaneringen ska
 Utgöra grunden för bedömning av betalningsberedskapen på kort och lång
sikt
 Utgöra underlag för beslut om placeringar av likvida medel samt av
upplåning
på kort och lång sikt
Med betalningsberedskap avses att inom en vecka frigöra medel motsvarande en
månads löpande utbetalningar.
Ekonomiavdelningen ska tillse att det i staden finns en god betalningsberedskap,
vilket ska uppnås genom egen likviditet, avtalade kreditlöften samt bemyndiganden
om upp-tagande av krediter på kort- och lång sikt.

4

Placering av likvida medel

4.1 Allmänt
Betalningsberedskapen är beroende av tillgångar på likvida medel eller sådana
tillgångar (placeringar) som snabbt kan omsättas i kontanter. Löptiden på placerade
medel ska anpassas till framtida behov av betalningsströmmar på kort och lång sikt i
enlighet med likviditetsplanen.
Bundna placeringar ska inte överstiga ett år.
4.2 Godkända motparter och instrument
Följande motparter är tillåtna vid kortfristiga placeringar:
 Svenska staten
 Av svenska staten helägda bolag
 Kommuner och landsting och dess helägda bolag med kommunal borgen
 Svenska banker och dess helägda dotterbolag/finansbolag
 Kommuninvest i Sverige AB
Placering får inte ske i utländsk valuta.
Vid placering av medel bör minst två motparter tillfrågas om placeringsvillkor innan
placering sker.
För att tillförsäkra omsättningsbarheten ska samtliga tillgångar vara placerade i
likvida instrument som vid var tidpunkt kan säljas.
Följande instrument är tillåtna:
 Värdepapper utgivna av kommuner och landsting och dess helägda bolag
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Statsskuldväxlar
Bankcertifikat
Statsobligationer (säkerställda bostadsobligationer)
Kommunobligationer
 Bostadsobligationer
 Deposit i svensk bank
Eftersom en deposit, till skillnad från de övriga instrumenten är tidsbunden, bör
dessa begränsas till längst 180 dagar.
Värdepapper ska förvaras hos bank eller hållas i eget förvar.

5

Utlåning inom koncernen

Utlåning får ske till stadens hel- eller delägda bolag och till kommunalförbund.
Utlåning kan ske med egna tillgångar eller med extern finansiering, d.v.s.
vidareutlåning. Sker utlåning med extern upplåning ska räntevillkoren motsvara den
externa upplåningskostnaden med ett tillägg av en marginal som staden beslutar.
Beslut om lägsta respektive högsta marginal, t.ex. tillägg på stadens placerings- eller
upplåningsränta ska i så fall beslutas av kommunfullmäktige.
Vid varje transaktion ska kommunstyrelsen informeras vid påföljande sammanträde.
Utlåning ska ske mot revers mellan parterna.

6

Skuldförvaltning

6.1 Allmänt
Kommunfullmäktige beslutar årligen i samband med budgetärendet om den ram
som ska gälla för stadens upplåning.
Upplåning får göras för långfristig finansiering eller för att trygga stadens
kortfristiga betalningsberedskap. Vid upplåning och skuldförvaltning ska kravet på
låg risk beaktas och lägsta möjliga finansieringskostnad eftersträvas vid varje
tidpunkt.
Upplåning som uteslutande syftar till att skaffa medel för placering med
ränteförtjänst (arbitrageaffär) är inte tillåten. Detta får dock inte hindra att
upplåning får göras vid en tidpunkt som bedöms vara lämplig för senare
finansiering.
För att uppnå låga finansieringskostnader måste konkurrensen vid upplåning
upprätthållas.
Vid upplåning bör normalt förfrågan ske hos minst två kreditinstitut. Hänsyn ska
även tas till att en bra kreditfördelning mellan kreditinstitut uppnås.
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6.2 Upplåning
Staden ska ha bekräftade kreditlöften. Detta kan ske genom avtal om
checkräknings-kredit.
En jämn förfalloprofil ska eftersträvas för kredittid, räntebindningstid och
lånebeloppens storlek.
 Högst 50 % bör förfalla inom ett år.
 Räntebindningstiden för enskilda lån bör inte överstiga tio år.
 Hänsyn ska tas till en jämn förfallostruktur.
 Genom att sprida låneportföljens förfallotider (konverteringar) jämt över
tiden (månader och år) blir också refinansieringsrisken mindre.
Stadens upplåning beslutas enligt kommunstyrelsens delegationsordning.
Lånefinansiering får ske hos följande institutioner/organisationer:
 Svenska staten
 Svenska kommuner och landsting
 Svenska banker och dess helägda dotterbolag/finansbolag
 Svenska försäkringsbolag och pensionsanstalter
 Kommuninvest i Sverige AB, samt
 Inom kommunkoncernen (interna lån)
6.3 Derivatinstrument - försäkringsinstrument
På den svenska och internationella finansmarknaden förekommer avtal i syfte att
minska och/eller sprida risker med upplåning. Derivatinstrument får användas
endast just i detta syfte.
Ett derivatinstruments värde härleds av en underliggande tillgång, t.ex.
statsskuldväxlar eller aktier.
Vid användning av derivat ska hänsyn tas till både kapital- och
ränteförfallostrukturerna.
Med derivat avses alla typer av swappar, terminer och optioner. Normalt används
nedanstående finansiella instrument:





Ränteterminer
Ränteoptioner
Cap & Floor (räntetak och räntegolv)
Ränteswappar

Övriga finansiella instrument får användas efter beslut i kommunstyrelsen.
Derivatavtal får tecknas med följande motparter:
 Kommuninvest i Sverige AB
 Nordea Bank Sverige AB
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Nordea Bank Finland Abp
SEB
Svenska Handelsbanken AB
Swedbank AB

Förändring/tillägg av motparter får göras efter beslut i kommunstyrelsen.
Utställande av option får endast göras i kombination med köpt option s.k. collar
(korridor, d.v.s. köp av räntetak och räntegolv tillsammans) och endast under
förutsättning av underliggande värde för den utsällande optionen uppgår till högst
det underliggande värdet för den köpta optionen.
6.4 Leasingfinansiering
Operationell eller finansiell leasing som alternativ till köp av t.ex. maskiner ska
kostnadsmässigt och avtalsmässigt jämföras med de krav som ställs på
lånefinansiering.
Således ska varje beslut om leasingupphandling föregås av en skriftlig
dokumentation som visar finansieringsformens för- och nackdelar i förhållande till
egenfinansiering eller upplåning.

7

Borgen

7.1 Allmänt
Kommunal borgen är ett frivilligt åtagande. Staden ska ha en restriktiv hållning
avseende tecknande av kommunal borgen.
Borgen för lån till utomstående, d.v.s. förutom kommunens hel- och delägda bolag,
(nedan kallat ”utanför koncernen”) ska som huvudregel inte tecknas.
7.2 Syfte
Syftet med policy för borgen är, utöver vad som framgår under allmänt ovan, att
denna ska
 Vara styrande och vägledande för beslutsfattare och handläggare
 Öka medvetenheten om riskerna
 Informera om till vilka staden ikläder sig borgensansvar
 Stadens ekonomiska ställning ska inte behöva ifrågasättas på grundval av
oklarheter avseende stadens ekonomiska förpliktelser i form av borgensåtaganden
7.3 Borgen för kommunala bolag
Staden har beslutat teckna borgen för lån som upptagits eller ska tas upp av
Sundbybergs stadshus AB, Fastighets AB Förvaltaren, Norrenergi AB samt
Norrenergi & Miljö AB. Borgensåtagandet till stadens kommunala bolag sker i form
av proprieborgen, det vill säga betalningsansvar ”såsom egen skuld”.
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Staden ska erhålla löpande uppgifter om lån, uttagna pantbrev och den ekonomiska
ställningen i bolagen. Detta ska också vara en förutsättning för beslut om
borgensteckning. I Sundbybergs stad uppgår borgensförbindelserna till stadens
kommunala bolag till sammanlagt 1 429,4 mnkr.
Fastighets AB Förvaltaren
Sundbybergs stadshus AB
Norrenergi AB*
Summa borgensåtaganden

1 129,4 mnkr
200,0 mnkr
100,0 mnkr
1 429,4 mnkr

*Sundbyberg stads ägarandel i Norrenergi AB är 33,3 % (Solna stad 66,7 %)

7.4 Borgen för organisationer utanför kommunkoncernen
Beslut om borgen ska innehålla en bedömning av den risk staden ikläder sig.
Bedömningen ska avse ändamål, kreditvärdering av låntagaren, riskbedömning och
säkerheter.
Krav på den löpande uppföljningen i punkten 7.3 gäller även i dessa fall.
Staden har beslutat teckna borgen för lån som upptagits av Stiftelsen Parken som
för närvarande uppgår till 63,0 mnkr. Staden har också beslutat att teckna borgen
för lån som upptagits av Sundbybergs bangolf som för närvarande uppgår till 1,1
mnkr.
7.5 Ekonomiska krav och säkerhet
Organisationer som staden tecknat borgen för ska varje år utan anmodan skicka
resultat- och balansräkning, verksamhetsberättelse samt revisionsberättelse till
stadsledningskontoret. Det gäller under den tid borgensåtagandet tecknats.
Ingen ytterligare belåning får ske än det som ansökan omfattar under den tid
borgensåtagandet gäller utan borgensmans medgivande.
Lånen ska vara upptagna i svenska kronor.
Stadens borgensåtaganden ska alltid vara tidsbegränsade. Anledningen är bl.a. att vid
omprövning av borgensåtagandet ska amorteringsbeloppet kunna höjas så att tiden
för åtagandet kortas ned.
Som säkerhet kan bl.a. krävas säkerhetsöverlåtelse i byggnad på ofri grund. I de fall
borgen beviljas för ny organisation utanför koncernen, kan andra säkerheter bli
aktuella.
Organisationer utanför kommunkoncernen och den stiftelse staden går i borgen för
har inte rätt att gå i borgen för andra juridiska personers skulder.
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7.6 Försäkringar
Investeringar som finansieras med lån där kommunal borgen beslutats ska vara
betryggande försäkrade.
7.7 Borgensavgifter
Enligt ägardirektiv för stadens bolag ska borgensavgiftens storlek fastställas i
samband med kommunfullmäktiges beslut rörande stadens budget.
Avgiften ska också vara marknadsmässig.
Från och med 1 april 2020 ska borgensavgiften för bolag inom
kommunkoncernen uppgå till 0,40 procent och ska beräknas på
utnyttjat borgensåtagande.
Beräkningen av borgensavgiften ska ske per den sista i månaderna
april, augusti och december.
7.8 Redovisning och uppföljning
Stadsledningskontoret svarar för att en förteckning över stadens borgensåtaganden
ständigt hålls aktuell. Engagemangsbesked inhämtas från berörda kreditinstitut i
samband med bokslut och vid behov även vid delårsbokslut.
Stadsledningskontoret svarar för bevakning av stadens intresse under
förpliktelsernas giltighetstid.

8

Rapportering, uppföljning och utvärdering

8.1

Allmänt

Staden ska ha rutiner som säkerställer god kontroll, rapportering, uppföljning och
utvärdering. Det är därför av stor vikt att det finns en ändamålsenlig organisation,
klara rutiner och ett fungerande kontrollsystem.
Stadsledningskontoret ansvarar för den interna kontrollen. Aktuell dokumentation
som avtal, reverser, avräkningsnotor, överföring av pengar mellan långivare,
kommunala företag, placering av överskottslikviditet etcetera ska dokumenteras.
Förutom behörig person som genomfört en affär ska ytterligare en person
kontrollera att affären är i överensstämmelse med denna policy.
Samtliga finansiella transaktioner ska omedelbart bokföras.
8.2

Rapportering

Stadsledningskontoret ska rapportera till kommunstyrelsen.
Detta ska alltid ske i delårs- och årsbokslut och kan även ske genom enskilda
ärenden. Särskilt krav på utförlighet gäller i årsredovisningen.
Rapporteringen bör innehålla följande:
 Likvida medel med räntesatser
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Placeringar i värdepapper med löptider och räntesatser
Skuldportföljens storlek, totalt och per upplåning
De enskilda lånens räntesatser, kredit- och räntebindningstider
Volymen av kommunens borgensåtaganden fördelade på respektive bolag

8.3 Uppföljning och utvärdering
Uppföljning mot policyn för medelsförvaltning ska ske fortlöpande vid varje
transaktion. Utvärdering mot benchmark bör ske i den omfattning som bedöms
nödvändigt och avrapporteras i den omfattning som bedöms lämplig.

9

Ansvarsfördelning

För stadens medelsförvaltning ska följande ansvar och befogenheter gälla.
Kommunfullmäktige

Beslut om övergripande policy för stadens
medelsförvaltning.

Kommunstyrelsen

Ansvarar för att finansförvaltningen sker i
överensstämmelse med denna policy.

Ekonomiavdelningen

Fortlöpande informera kommunstyrelsen om den
finansiella verksamheten.
Ansvarar för att initiera uppdatering av policyn.
Löpande uppföljning av gjorda placeringar, upptagna lån
och beviljade borgensteckningar.
Redovisningsunderlag avseende beslut om placering
och/eller upplåning ska tillställas annan person än den
som handlägger ärendet för kontroll/uppföljning mot
denna policy.

10 Definitioner
Nedan följer förklaringar och definitioner på begrepp som förekommer i policyn
samt ytterligare några begrepp som är relevanta för medelsförvaltning och borgen
generellt.
10.1 Medelsförvaltning
De finansiella riskerna - likviditetsrisk, finansieringsrisk, ränterisk, motpartrisk,
kreditrisk och valutarisk - definieras i kapitel 2, avsnitten 2.2 - 2.7.
Arbitrage

Handel i exempelvis räntebärande värdepapper som utnyttjar skillnaden i marknaden, exempelvis mellan in- och
utlåningsräntan.
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Cap

Ett med option besläktat instrument, som innebär att
låntagaren betalar en premie för rätten att inte behöva
betala räntor över en viss nivå.

Collar

Ett med option besläktat instrument, som är en
kombination av cap och floor, och som innebär att
räntan låses in mellan två nivåer (en högsta ränta och en
lägsta ränta).

Certifikat

Ett certifikat är ett finansiellt instrument för handel på
penningmarknaden. Det är ett skuldebrev av samma typ
som en statsskuldväxel fast emittenten är en bank eller
ett företag.

Deposit

Tidsbunden placering i bank med i förväg bestämd
förfallo-tidpunkt.

Derivatinstrument

Ett instrument vars värde härleds av en underliggande
tillgång
t.ex. statsskuldväxlar eller aktier.
Exempel på derivatinstrument är swappar, optioner och
terminer.

Emmitent

En institution som ger ut ett värdepapper, exempelvis ett
företag som ger ut en aktie eller en bank som ger ut
certifikat.

Floor

Ett med option besläktat instrument, som innebär att
låntagaren åtar sig att, t.ex. i anslutning till ett lån med
rörlig ränta, betala en viss ränta även om marknadsräntan
sjunker under denna nivå. Man bestämmer således en
lägsta ränta.

Förfall

Innebär att samtliga rättigheter och skyldigheter enligt
ifrågavarande avtal upphör. Dock kvarstår alltid
oreglerade mellanhavanden.

Kommunkoncernen

Ett samlingsbegrepp för de enheter som ingår i stadens
sammanställda redovisning. Med samlingsbegreppet
kommunkoncern visas det totala åtagandet som staden
har.
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Koncernkontosystem

Ett för staden och dess bolag gemensamt kontosystem
för betalningsströmmar, likviditet och korta placeringar.

Konvertering

Omsättning av placeringar och lån.

Kortfristiga lån

Lån med förfall inom ett år.

Leasing

Det finns framför allt två former av leasing, finansiell
leasing och operationell leasing. Skillnaden mellan dessa
två ligger i huvudsak i den ekonomiska äganderätten.
Enligt ett finansiellt leasingavtal bärs den ekonomiska
risken av kunden och exempelvis fordonet tas vanligtvis
upp i kundens balansräkning.
Enligt ett operationellt leasingavtal står leasinggivaren den
ekonomiska risken och fordonet tas upp i leasinggivarens
balansräkning.

Likvida medel

Pengar på koncernkonto (kassamedel) eller sådana
tillgångar som lätt kan omsättas till likvida medel.

Likviditet

Mått på omfattning av handeln, eller omsättningen, i ett
instrument på en marknad. Även benämning för
kassamedel.

Likviditetsförvaltning

Likviditetsförvaltningen avser hantering av de
transaktioner (placeringar) med en löptid understigande
ett år.

Långfristiga lån

Lån som vars löptid överstiger ett år.

Obligation

Skuldebrev med löptid över ett år.

Optioner

En option är ett avtal mellan en optionsutställare och en
optionsinnehavare som ger innehavaren rätten, men inte
skyldigheten, att i framtiden köpa eller sälja en
underliggande tillgång till ett på förhand bestämt pris.

Portfölj

Finansiell tillgång som är placerad i olika värdepapper
eller skuld som består av krediter med olika löptider,
räntebind-ningstider o.s.v.

Position

Innehav i ett värdepapper/finansiellt instrument.
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Statsskuldväxlar

Av staten utfärdat räntebärande instrument med kort
löptid (längst 360 dagar).

Swap

Swap är en form av derivatinstrument som utgör ett avtal
mellan två parter om att göra betalningar till varandra i
framtiden i enlighet med vissa villkor, ofta med syfte att
justera finansiell risk. Ordet swap är engelska för byte och
anger att avtalsparterna byter risker och
betalningsströmmar med varandra.

Säkerställda
obligationer

Säkerställda (bostads)obligationer har en mer fördelaktig
sammansättning av sina tillgångar än de ”gamla” bostadsobligationerna. De har en lägre kreditrisk och har en
bättre rating (AAA).
Dessa ges ut av bostadsinstituten:
SEB, SCBC - SBAB (ägs av staten), Stadshypotek
(Handelsbanken), Spintab (Swedbank) och Nordea
Hypotek. Obligationerna är förenade med inteckning
i bland annat fast egendom.

Terminer

Med termin menas ett avtal om köp av egendom vid en
framtida tidpunkt till ett bestämt pris (som fastställdes i
samband med upprättandet av kontraktet), eller alternativt
rätt till kontantavräkning.

10.2 Borgen
Olika former av borgensåtaganden:
Enkel borgen

Borgensmannen är skyldig att betala först när det är
styrkt att gäldenären inte kan betala, vilket innebär saknar
utmätningsbara tillgångar.

Proprieborgen

Proprieborgen innebär att kreditgivaren kan kräva
betalning av förfallen skuld av staden utan att
gäldenärens betalningsförmåga behandlats. Denna form
av borgen är den vanligast förekommande i kommuner
och landsting.
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Hemställan att godkänna riktlinjer för hållbar vattenförbrukning
för kommunalförbundet Norrvatten
Beslutsunderlag
 Hemställan att godkänna riktlinjer för hållbar vattenförbrukning för
kommunalförbundet Norrvatten den 13 september 2019
 Sammanträdesprotokoll, Norrvattens förbundsstyrelse den 11 september 2019, §
52
 Norrvattens förslag till Riktlinjer för hållbar vattenförbrukning den 11 september
2019
 Stadsmiljö- och tekniska nämndens remissvar den 8 januari 2020
 Sundbybergs stadshus AB:s yttrande den 3 februari 2020, inklusive bilagor
 Stadsledningskontorets skrivelse den 20 februari 2020
Sammanfattning
Riktlinjerna för hållbar vattenförbrukning är framtagna för att tydliggöra vad som
gäller för Norrvattens 14 medlemskommuner gällande långsiktigt hållbar
vattenförbrukning samt vid restriktioner i användning av dricksvatten under
perioder av risk för vattenbrist eller leveransstörningar. Att verka för en hållbar
vattenförbrukning ligger också i linje med de globala hållbarhetsmålen som ska
genomsyra Sundbybergs stads verksamheter. Norrvattens medlemskommuner delar
in vattenbesparande åtgärder i tre nivåer:




Alltid - löpande åtgärder och kommunikationsinsatser som syftar till en
hållbar vattenförbrukning året om.
Vädjan om minskad vattenförbrukning - vid ansträngt produktionsläge.
Bevattningsförbud - vid akut produktionsläge.

Kommunstyrelsen har remitterat ärendet till stadsmiljö- och tekniska nämnden,
kultur- och fritidsnämnden samt Sundbybergs stadshus AB, för yttrande.
Stadsmiljö- och tekniska nämnden samt Sundbybergs stadshus AB återkom med
yttranden som var positiva till de föreslagna riktlinjerna.
Stadsledningskontoret bedömer att riktlinjer för hållbar vattenförbrukning kan
godkännas.
När samtliga medlemskommuner, genom behörig instans, fattat beslut om
riktlinjerna gäller de generellt för Norrvattens verksamhetsområde.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar:
1. Riktlinjer för hållbar vattenförbrukning Kommunalförbundet Norrvattens
godkänns.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

Hemställan att godkänna riktlinjer för hållbar vattenförbrukning
för kommunalförbundet Norrvatten
Beslutsunderlag
 Hemställan att godkänna riktlinjer för hållbar vattenförbrukning för
kommunalförbundet Norrvatten den 13 september 2019
 Sammanträdesprotokoll, Norrvattens förbundsstyrelse den 11 september 2019, §
52
 Norrvattens förslag till Riktlinjer för hållbar vattenförbrukning den 11 september
2019
 Stadsmiljö- och tekniska nämndens remissvar den 8 januari 2020
 Sundbybergs stadshus AB:s yttrande den 3 februari 2020, inklusive bilagor
 Stadsledningskontorets skrivelse den 20 februari 2020
Sammanfattning
Riktlinjerna för hållbar vattenförbrukning är framtagna för att tydliggöra vad som
gäller för Norrvattens 14 medlemskommuner gällande långsiktigt hållbar
vattenförbrukning samt vid restriktioner i användning av dricksvatten under
perioder av risk för vattenbrist eller leveransstörningar. Att verka för en hållbar
vattenförbrukning ligger också i linje med de globala hållbarhetsmålen som ska
genomsyra Sundbybergs stads verksamheter.
Norrvattens medlemskommuner delar in vattenbesparande åtgärder i tre nivåer:
 Alltid - löpande åtgärder och kommunikationsinsatser som syftar till en
hållbar vattenförbrukning året om.
 Vädjan om minskad vattenförbrukning - vid ansträngt produktionsläge.
 Bevattningsförbud - vid akut produktionsläge.
Kommunstyrelsen har remitterat ärendet till stadsmiljö- och tekniska nämnden,
kultur- och fritidsnämnden samt Sundbybergs stadshus AB, för yttrande.
Stadsmiljö- och tekniska nämnden samt Sundbybergs stadshus AB återkom med
yttranden som var positiva till de föreslagna riktlinjerna.
Stadsledningskontoret bedömer att riktlinjer för hållbar vattenförbrukning kan
godkännas.
När samtliga medlemskommuner, genom behörig instans, fattat beslut om
riktlinjerna gäller de generellt för Norrvattens verksamhetsområde.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar:
1. Riktlinjer för hållbar vattenförbrukning Kommunalförbundet Norrvattens
godkänns.
Jan Eriksson
stadsdirektör

Roger Sundholm
ekonomichef

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
Kommunalförbundet Norrvatten producerar dricksvatten till 14
medlemskommuner i stockholmsregionen, däribland Sundbybergs stad. De mest
kritiska perioderna för Norrvattens produktion, då vattenförbrukningen är som
störst, infaller under varma försommardagar i maj och juni då såväl allmänhet som
kommuner bedriver vattenförbrukande aktiviteter som bevattning och
underhållsarbeten. 2018 slog vattenförbrukningen i medlemskommunerna alla
tidigare rekord och produktionen på Görvälnverket låg nära maxkapacitet under en
dryg månad. Norrvatten och Stockholm Vatten och Avfall gick tillsammans ut med
en vädjan till allmänheten om att spara vatten, men effekten uteblev.
Att producera dricksvatten är en energikrävande process. Norrvatten anger själva i
sin hemställan att ur ett hållbarhetsperspektiv och i linje med de globala
hållbarhetsmålen så behöver Norrvatten och medlemskommunerna verka för en
hållbar vattenförbrukning.
För att klara av att producera tillräckligt med dricksvatten, även när efterfrågan är
som störst, och för att skapa en hållbar vattenförbrukning i enlighet med de globala
hållbarhetsmålen, behöver Norrvatten tillsammans med medlemskommunerna vidta
åtgärder för att minska vattenförbrukningen under kritiska perioder samt
åstadkomma beteendeförändring som ger hållbar vattenförbrukning över tid.
Vid sammanträde den 11 september 2019, § 52, fattade Norrvattens
förbundsstyrelse beslut om att anta riktlinjer för hållbar vattenförbrukning.
Norrvatten skickade den 13 september 2019 ut en hemställan till
medlemskommunernas kommunstyrelser om att godkänna förslaget. Norrvatten
ansåg det vara lämpligt att medlemskommunerna fattade beslut senast
den 1 mars 2020. Sundbybergs stad har dock fått anstånd att inkomma senare med
svar, så att ärendet kan behandlas av kommunfullmäktige den 23 mars 2020.
Den 15 november 2019 remitterade kommunstyrelsen ärendet till stadsmiljö- och
tekniska nämnden, kultur- och fritidsnämnden samt Sundbybergs stadshus AB, för
yttrande.
När samtliga medlemskommuner, genom behörig instans, fattat beslut om
riktlinjerna gäller de generellt för Norrvattens verksamhetsområde. I Sundbybergs
stad har stadsledningskontoret bedömt att riktlinjerna är av principiell karaktär och
att beslutet därför ska fattas av kommunfullmäktige.
Riktlinjer för hållbar vattenförbrukning
Under 2019 arbetade Norrvatten fram förslag till riktlinjer för hållbar
vattenförbrukning, samtidigt som de informerade vid ett antal olika tillfällen och
inhämtade synpunkter från medlemskommunerna vid två informella remissrundor.
Synpunkter beaktades innan slutligt förslag till riktlinjer arbetades fram.
Sundbybergs stad lämnade den 15 maj 2019 (KS-0354/2019-6) svar på en informell
remiss och påpekade att bevattning med tekniskt vatten bör kunna tillåtas även då
det råder förbud att använda vattenslang, vattenspridare och sprinklersystem, något
som Norrvatten också beaktat i det slutliga förslaget.
Syftet med riktlinjerna är att tydliggöra vad som gäller för Norrvattens
medlemskommuner gällande långsiktigt hållbar vattenanvändning samt vid
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restriktioner i användning av dricksvatten under perioder av risk för vattenbrist eller
leveransstörningar.
Norrvattens medlemskommuner delar in vattenbesparande åtgärder i tre nivåer:
 Alltid - löpande åtgärder och kommunikationsinsatser som leder till
beteendeförändring hos vattenkonsumenterna i syfte att uppnå en
hållbar vattenförbrukning året om.
 Vädjan om minskad vattenförbrukning - vid ansträngt produktionsläge
kan Norrvatten gå ut med en vädjan till allmänheten om att spara vatten.
 Bevattningsförbud - vid akut produktionsläge, det vill säga vid risk för
vattenbrist med leveransstörningar som följd, kan Norrvatten besluta om att
kommunicera bevattningsförbud till medlemskommunerna. Medlemmarna
förväntas ställa sig bakom Norrvattens beslut. Det formella beslutet om
bevattningsförbud fattas av behörigt organ i kommunen.
Sammanfattning av remissvar
Stadsmiljö- och tekniska nämnden anser att Norrvattens riktlinjer för en hållbar
vattenförbrukning är bra och möter upp de krav som kommer att ställas på
samhället i och med ett förändrat klimat. Nämnden anser därför att Sundbybergs
stad ska godkänna riktlinjerna, enligt förslag till svar den 8 januari 2020.
Inom koncernen Sundbybergs stadshus AB har Sundbyberg Avfall och Vatten AB
tagit del av och ställer sig positiv till riktlinjerna, liksom Fastighets AB Förvaltaren
som inte har några förslag till ändringar och som anser att riktlinjerna innehåller
tydliga och praktiska råd kring situationer med påtaglig eller extrem vattenbrist.
Lokalfastigheter i Sundbyberg AB har tagit del av riktlinjerna och har inget
ytterligare att tillägga. Koncernen Sundbybergs stadshus AB ställer sig därför positiv
till Norrvattens riktlinjer för en hållbar vattenförbrukning, enligt yttrande den 3
februari 2020.
Kultur- och fritidsnämnden har inte behandlat hemställan att godkänna riktlinjerna i
nämnd och har därför inte inkommit med yttrande.
Sammanfattningsvis visar remissvaren på att tillfrågade och svarande bolag och
nämnd inom Sundbybergs stad ställer sig positiva till Norrvattens förslag till
riktlinjer för hållbar vattenförbrukning, den 11 september 2020.
Stadsledningskontorets bedömning
Stadsledningskontoret instämmer i de remissvar som inkommit från bolag och
nämnd och ställer sig positivt till riktlinjerna. Hållbar vattenförbrukning går i linje
med det hållbarhetsarbete som präglar verksamheten i Sundbybergs stad, vilket i
förlängningen bidrar till såväl miljömässig, som ekonomisk och social hållbarhet.
Stadsledningskontoret kan inte se att riktlinjerna medför ökade kostnader, snarare
tvärtom då den avgift som staden årligen betalar till Norrvatten delvis baseras på
levererad och uppmätt vattenmängd.
Stadsledningskontoret bedömer att riktlinjer för hållbar vattenförbrukning kan
godkännas.
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Yttrande över Hemställan att godkänna Riktlinjer för hållbar
vattenförbrukning
Sundbybergs stadshus AB och dess dotterbolag Sundbyberg Avfall och Vatten AB har
ombetts att yttra sigmed anledningav kommunalförbundetNon-vattenshemställanom
Riktlinjer for hållbar vattenförbmkning (KS-0687/2019). Sundbybergs stadshus AB:s

dotterbolag Lokalfastigheteri SundbybergAB ochFastighetsAB Förvaltarenharocksåtagit
del av riktlinjerna och givits tillfälle att yttra sig. Samtliga bolags yttranden sammanfattas
härmed.

Sundbyberg Avfall och Vatten AB ärpositiv till Norrvattens nya riktlinjer f5r minskad
vattenforbmkning och vidhåller sina positiva synpunkter från tidigare remittering av
riktlinjerna i SundbybergAvfall och Vattens yttrande i ärendeKS-0354/2019.
Fastighets AB Förvaltarenhar inga ifirslagtill ändringari riktlinjerna dådessaredan
innehåller tydliga och praktiska råd kring situationer med extrem eller påtaglig vattenbrist,
vilka bolagetavser att följa.

FastighetsAB Förvaltarenframhålleratt riktlinjerna påminnerom vikten av att haen plan for
information till hyresgästerochmedarbetarevid vädjanochbeslut om bevattningsforbud.
Lokalfastigheter i Sundbyberg AB har tagit del av riktlinjerna och har inget ytterligare att
tillägga.
KoncernenSundbybergsstadshusAB ställer sig därförpositiv till kommunalförbundet
Norrvattens förslag.

Petra Karlsson Ekström

Verkställande direktör

Bilagor:

Lokalfastigheter i Sundbyberg AB:s svar av den 28 november 2019
Fastighets AB Förvaltarenssvar av den 3 februari 2020
SundbybergAvfall och VattenAB:s svar av den 8 januari 2020

Sundbybergs stadshus AB, Box 7510, 174 07 Sundbyberg* Besöksadress: LötsjÖvägen l B, Sundbyberg
Telefon: 08-7069075 'Organisationsnummer: 556775-5516 'www. sundbybergsstadshusab. se
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Godkännande av Norrvattens Riktlinjer för hållbar
vattenförbrukning

Svar på Norrvattens hemställan om att godkänna Riktlinjer för
hållbar vattenförbrukning
Sundbybergskommunala fastighetsbolag, FastighetsAB Förvaltaren, ser ingen
anledning att föreslå ändring i riktlinjerna eftersom det ytterst handlar om en

situation av extrem eller mycket påtagligvattenbrist och vi avser att följa den.
I riktlinjerna finns tydliga och praktiska råd men också tydlighet om hur beslut fattas
vid akut läge.
Riktlinjerna påminner oss också om vikten av att ha en plan for information till
hyresgäster och medarbetare vid antingen vädjan eller ett beslut om
bevattningsförbud.

Med vänlig hälsning

Petra Karlsson Ekström
Verkställande direktör

1(1)
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From: 14 Kultur och fritidsnamnden
Sent:
den 18 november 2019 13:04:13
To:
03 Kommunstyrelsen
Cc:
Subject: Sv: Remittering av Norrvattens hemställan om att godkänna riktlinjer för hållbar vattenförbrukning för yttrande

Hej!
Kultur och fritidsnämnden har inga synpunkter på de antagna riktlinjerna.

Med vänlig hälsning
____________________________________
Jonas Bengtsson
Nämndsekreterare/Utredare
CENTRAL FÖRVALTNING
KULTUR OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN

jonas.bengtsson@sundbyberg.se
Sundbybergs stad, 172 92 Sundbyberg
08706 82 95
www.sundbyberg.se

Sundbyberg växer med dig!
Information om behandling av personuppgifter
Inom Sundbybergs stad är respektive nämnd och bolagsstyrelse personuppgiftsansvarig. För information om hur Sundbybergs stad behandlar
personuppgifter, besök www.sundbyberg.se/dataskydd. Kom ihåg att skriftlig kommunikation till stadens nämnder och bolag kan komma att
diarieföras, lämnas ut till andra och/eller arkiveras.
Från: Peter Guntram <Peter.Guntram@sundbyberg.se> För 03 Kommunstyrelsen
Skickat: den 15 november 2019 14:40
Till: 18 Stadsmiljö och tekniska nämnden <stadsmiljoochtekniskanamnden@sundbyberg.se>; 14 Kultur och fritidsnamnden
<Kulturochfritidsnamnden@sundbyberg.se>; info@sundbybergsstadshusab.se
Ämne: Remittering av Norrvattens hemställan om att godkänna riktlinjer för hållbar vattenförbrukning för yttrande
Hej,
Härmed remitteras följande ärende för yttrande senast den 31 januari 2019 :


Hemställan att godkänna riktlinjer för hållbar vattenförbrukning för kommunalförbundet Norrvatten

Ärendet remitteras till:
Stadsmiljö och tekniska nämnden
Kultur och fritidsnämnden
Sundbybergs stadshus AB (stadsledningskontoret önskar särskilt yttrande från SAVAB, men Sundbybergs stadshus AB avgör huruvida även
annat bolag behöver yttra sig)
Skicka nämnden/bolagets yttrande till kommunstyrelsens brevlåda: kommunstyrelsen@sundbyberg.se, ange då diarienummer: KS0687/2019
Med vänlig hälsning
Peter Guntram
bitr. kommunsekreterare/utredare
STADSKANSLIET
STADSLEDNINGSKONTORET

peter.guntram@sundbyberg.se
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Sundbybergs stad, 172 92 Sundbyberg
08706 86 23
www.sundbyberg.se
Information om behandling av personuppgifter
Inom Sundbybergs stad är respektive nämnd och bolagsstyrelse personuppgiftsansvarig.
För information om hur Sundbybergs stad behandlar personuppgifter, besök
www.sundbyberg.se/dataskydd. Kom ihåg att skriftlig kommunikation till stadens
nämnder och bolag kan komma att diarieföras, lämnas ut till andra och/eller arkiveras.
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Antagen av Förbundsstyrelsen 2019-09-11
Norrvatten
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Dessa riktlinjer är framtagna för att tydliggöra vad som gäller för Norrvattens
medlemskommuner gällande långsiktigt hållbar vattenförbrukning samt vid restriktioner i
användning av dricksvatten under perioder av risk för vattenbrist eller leveransstörningar.
När samtliga medlemskommuner, genom behörig instans, fattat beslut om riktlinjerna gäller
de generellt för Norrvattens verksamhetsområde.
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1. Bakgrund
Kommunalförbundet Norrvatten producerar dricksvatten till 14 medlemskommuner med
drygt 600 000 invånare i norra Stockholmsregionen. I regionen finns ett stort antal
funktioner och verksamheter som förutsätter en säker dricksvattenleverans. Några exempel
är Karolinska universitetssjukhuset, Danderyds sjukhus och Arlanda flygplats.
Norrvatten har en god tillgång till råvatten genom Mälaren och gällande vattendom för
Görvälnverket där dricksvattnet produceras. Norrvattens dricksvattenproduktion har legat på
en relativt stabil nivå sedan 1970-talet trots att antalet invånare fördubblats under denna
period, delvis beroende på ny vattensnål teknik. Tillväxten i medlemskommunerna är och
har varit hög, vilket de senaste åren gjort att vattenförbrukningen nu stiger.
De mest kritiska perioderna för Norrvattens produktion, då vattenförbrukningen är som
störst, infaller under varma försommardagar i maj och juni då såväl allmänhet som
kommuner bedriver vattenförbrukande aktiviteter som bevattning och underhållsarbeten.
Åtgärder för att minska vattenförbrukningen under dessa perioder kan därför behövas.
Att producera dricksvatten är en energikrävande process. I linje med de globala
hållbarhetsmålen behöver Norrvatten och medlemskommunerna verka för en hållbar
vattenförbrukning. Det är ett långsiktigt arbete som syftar till att värna dricksvatten och
använda det smart.
Norrvattens medlemskommuner delar in vattenbesparande åtgärder i tre nivåer:
Alltid – löpande åtgärder och kommunikationsinsatser som syftar till en hållbar
vattenförbrukning året om.
Vädjan om minskad vattenförbrukning – vid ansträngt produktionsläge.
Bevattningsförbud – vid akut produktionsläge.

2. Alltid - Riktlinjer för hållbar vattenförbrukning
Det ska vara en självklarhet att inte slösa på vatten i onödan. Även när det inte råder
störningar eller vattenbrist är det viktigt att använda dricksvattnet smart. För att långsiktigt
minska onödig användning av vatten behövs insatser som leder till beteendeförändringar hos
vattenkonsumenterna.
Allmänheten rekommenderas att:



Duscha istället för att bada.
Ta korta duschar istället för långa. Stäng av vattnet i duschen när du tvålar in dig.
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Stäng av vattnet när du borstar tänderna.
Ställ en fylld tillbringare i kylen så slipper du låta kranen rinna för att vattnet ska bli
kallt.
Kör fulla disk- och tvättmaskiner.

Så får du en fin trädgård och sparar på vattnet samtidigt:







Om något i trädgården behöver vattnas: vattna tidig morgon, på kvällen eller nattetid
och undvik att vattna när det är som varmast. Vattna med vattenkanna eller
vattenslang som du håller i handen.
Placera krukor med känsliga växter på skuggiga platser under soliga dagar.
Spara regnvattnet från stuprör i tunna och använd det för vattning.
Använd täckodling. Det hjälper till att minska markens vattenavdunstning.
Lägg inte nya gräsmattor och plantera inte nya häckar under sommartid. Gör det
hellre på hösten, det vill säga i september och framåt.

Kommunens (eller VA-huvudmannens) ansvar:
 Informera allmänhet, verksamheter, näringsliv och föreningar.
 Uppmana bygg- och underhållsentreprenörer att undvika vattenkrävande aktiviteter
under perioden maj/juni och att de så långt som möjligt använder tekniskt vatten
istället för dricksvatten.
 Kommunen undviker i så hög grad som möjligt att plantera i maj/juni, samt väljer
tåliga växter.
 Nödvändig bevattning sker tidig morgon, kvälls- eller nattetid.
 Undersök alternativ till bevattning med dricksvatten, till exempel sjövatten.
 För en dialog med storförbrukare om hur de kan minska sin vattenförbrukning.

3. Riktlinjer vid vädjan om minskad vattenförbrukning
Norrvatten kan vid behov gå ut med en vädjan till allmänheten om att spara vatten.
Norrvatten kommunicerar vädjan till kommunerna via Crisis Commander. En vädjan om
minskad vattenförbrukning gäller alla som har kommunalt vatten och använder dricksvatten
för bevattning. Bevattning med tekniskt vatten/alternativt vatten omfattas inte av detta.
Allmänheten, näringsliv och föreningar bör:
 Undvika bevattning med vattenslang och vattenspridare. Vattna hellre med
vattenkanna och vattna tidig morgon, kvälls- eller nattetid då vattnet inte dunstar.
 Undvika vattenkrävande aktiviteter som att fylla pooler och högtrycksspolning.
 Undvika att tvätta bilen. Tvätt i tvätthall som återanvänder vatten är dock ok.
För kommunen (eller VA-huvudmannen) gäller:



Informera allmänhet, verksamheter, näringsliv och föreningar.
Undvik att plantera.
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Undvik bevattning med vattenslang och vattenspridare.
Undvik bevattning av gräsmattor, idrottsytor och planteringar.
Tvätta inte bilar i bilpooler eller kommunens egen bilflotta. Tvätt i tvätthall som
återanvänder vatten är dock ok.
Undvik spolning i den egna driften eller betydande vattenuttag.
Ha en dialog med storförbrukare om möjliga besparingar.

4. Riktlinjer vid bevattningsförbud
Norrvatten beslutar om att kommunicera bevattningsförbud till medlemskommunerna om det
föreligger risk för vattenbrist med leveransstörningar som följd. Ett bevattningsförbud gäller
alla som har kommunalt vatten och använder dricksvatten för bevattning.
Bevattningsförbudet gäller även för kommuner, näringsliv och föreningar. Bevattning med
tekniskt vatten/alternativt vatten omfattas inte av detta.
För allmänheten, näringsliv och föreningar gäller:
 Förbud att använda vattenslang, vattenspridare och bevattningssprinkler
(sprinklersystem för brandsläckning/brandskydd får givetvis användas vid behov).
Vattna med vattenkanna vid behov och vattna tidig morgon eller kvälls- och nattetid
då vattnet inte dunstar.
 Förbud att utföra vattenkrävande aktiviteter som högtrycksspolning. Ingen spolning
av till exempel bil, fasad, eller tak. Tvätt av bil i tvätthall som återanvänder vatten är
dock ok.
 Förbud att fylla privat pool, uppblåsbara barnpooler, hemmaspa eller bubbelpool.
Kommunens (eller VA-huvudmannens) ansvar:
 Informera allmänhet, verksamheter, näringsliv och föreningar.
 Förbud att använda vattenslang, vattenspridare och bevattningssprinkler
(sprinklersystem för brandsläckning/brandskydd får givetvis användas vid behov).
 Förbud att bevattna av gräsmattor, idrottsytor, planteringar.
 Tvätta inte bilar i bilpooler eller kommunens egen bilflotta. Tvätt i tvätthall som
återanvänder vatten är dock ok.
 Undvik betydande vattenuttag i den egna driften.
 Dialog med storförbrukare om möjliga besparingar.

Norrvatten kommunicerar beslut om bevattningsförbud till kommunerna via Crisis
Commander. Det formella beslutet om bevattningsförbud fatttas av behörigt organ i
kommunen.
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5. Beslutsgång och lagrum
Norrvatten följer löpande produktionsläget vid Görvälnverket och väderleksprognoser och
gör bedömningar om nödvändiga åtgärder utifrån rådande situation. I följande lägen går
Norrvatten ut med en rekommendation om en vädjan respektive bevattningsförbud:
1. Vädjan om att minska förbrukning
Ansträngt produktionsläge. Väderprognosen indikerar fortsatt varmt och torrt, d.v.s.
förbrukningen väntas fortsätta på hög nivå.
2. Bevattningsförbud
Akut produktionsläge. Väderprognosen indikerar fortsatt varmt och torrt, d.v.s.
förbrukningen väntas fortsätta på hög nivå.

På delegation av förbundsstyrelsen fattar Norrvattens VD beslut utifrån rådande
produktionsläge om att kommunicera Vädjan respektive Bevattningsförbud. Vid
bevattningsförbud fattar varje medlemskommun sedan beslut om att införa
bevattningsförbudet i kommunen. Varje kommun avgör vem i kommunen som fattar ett
sådant beslut, men det är viktigt att beslutet kan fattas omgående. När Norrvatten meddelar
att det är nödvändigt att införa bevattningsförbud förväntas alla medlemskommuner att ställa
sig bakom Norrvattens beslut.
Medlemskommunerna (VA-huvudmannen) har rätt att fatta beslut om bevattningsförbud då
dricksvatten är till för normal användning. Dricksvatten är främst till för mat, dryck och
hygien. Det finns inget stöd för reducerad brukningsavgift på grund av bevattningsförbud.
Medlemskommunerna kan fatta beslut om dispens från bevattningsförbudet för speciella
användningsområden eller verksamheter.
Kommunen kan även förtydliga fastighetsägarens ansvar i ABVA och därigenom till
exempel inskränka rätten till vattenuttag, särskilt för annat ändamål än normal
hushållsanvändning. Rättigheter och skyldigheter enligt ABVA gäller endast inom
verksamhetsområdet.
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Investeringsprojekt 90804 - Ombyggnad av infrastruktur
kopplat till exploatering vid Örsvängen (Klockstapeln) i Ör beslut om att godkänna förstudie och gå vidare med
systemhandling
Beslutsunderlag
 Förstudie Klockstapeln, upprättad den 30 september 2019
 Stadsmiljö- och tekniska nämndens yttrande den 28 november 2019
 Samhällsbyggnads- och serviceförvaltningens skrivelse den 21 februari 2020
Sammanfattning
I Hallonbergen och Ör pågår ett omfattande stadsutvecklingsarbete. I samband med
detta planeras förändringar av gaturum och parkmiljöer i syfte att stärka sambanden
mellan stadsdelarna och skapa attraktiva miljöer för gående och cyklister.
Arbete med detaljplan för del av fastigheterna Gullvivan 2, Hundlokan 3,
Hästhoven 2 och Sundbyberg 2:39 vid Örsvängen (Klockstapeln) pågår och
möjliggör nya bostäder i området längs Ursviksvägen och Örsvängen. Gatorna
aktiveras genom att bebyggelse med entréer och angöring placeras mot gatorna.
Malins park som planeras att utvecklas föreslås övergå till kommunalt
huvudmannaskap.
Sedan beslut om beställning av förstudien har investeringsprojekt 90804 förändrats
då del av Ursviksvägen brutits ut till ett eget investeringsprojekt (90807).
Samordning mellan projekten är nödvändig.
Kostnaden för systemhandlingsprojektering beräknas till 20 mnkr och finansieras
inom projekt 90804. I dessa projekteringskostnader ingår även kostnader för
vatten-, avlopps- och avfallskollektivet.
Systemhandlingsprojektering beräknas pågå under år 2020. När systemhandlingsprojektering är färdigställd kommer förslag till genomförandebeslut att framställas
med total ram för investeringen. Exploatören kommer att bekosta ombyggnad av
allmän platsmark.
Ärendet har remitterats till stadsmiljö- och tekniska nämnden för yttrande.
Nämnden behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 26 november 2019 och
rekommenderar att projektet går vidare med fortsatt utredning och projektering.
Kommunstyrelsens exploaterings- och näringslivsutskott informerades om ärendet
vid dess sammanträde den 20 februari 2020.
Kommunstyrelsens överläggning
Under överläggningen yttrar sig Gary Aelius (SD), Moisés Ubeira (V) samt Martin
Solberg (MP).

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar
1. Förstudie Klockstapeln avseende investeringsprojekt 90804 godkänns.
2. Investeringsprojektet går vidare till systemhandling.
3. Investeringsmedel för systemhandling, inklusive tidigare upparbetade medel,
fastställs till sammanlagt 20 mnkr.
4. Stadsmiljö- och tekniska nämnden ansvarar för att genomföra
investeringsprojektet med start 2020.
5. Finansiering sker inom stadsmiljö- och tekniska nämndens befintliga
beslutade investeringsram för 2020.
6. Finansiering för kommande år hanteras inom budget för 2021 och framåt
____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

Investeringsprojekt 90804 - Ombyggnad av infrastruktur
kopplat till exploatering på del av fastigheterna Gullvivan 2,
Hundlokan 3, Hästhoven 2 och Sundbyberg 2:39 vid
Örsvängen (Klockstapeln) i Ör - beslut om att godkänna
förstudie och gå vidare med systemhandling.
Beslutsunderlag
 Förstudie Klockstapeln, upprättad den 30 september 2019
 Stadsmiljö- och tekniska nämndens yttrande den 28 november 2019
 Samhällsbyggnads- och serviceförvaltningens skrivelse den 21 februari 2020
Sammanfattning
I Hallonbergen och Ör pågår ett omfattande stadsutvecklingsarbete. I samband med
detta planeras förändringar av gaturum och parkmiljöer i syfte att stärka sambanden
mellan stadsdelarna och skapa attraktiva miljöer för gående och cyklister.
Arbete med detaljplan för del av fastigheterna Gullvivan 2, Hundlokan 3,
Hästhoven 2 och Sundbyberg 2:39 vid Örsvängen (Klockstapeln) pågår och
möjliggör nya bostäder i området längs Ursviksvägen och Örsvängen. Gatorna
aktiveras genom att bebyggelse med entréer och angöring placeras mot gatorna.
Malins park som planeras att utvecklas föreslås övergå till kommunalt
huvudmannaskap.
Sedan beslut om beställning av förstudien har investeringsprojekt 90804 förändrats
då del av Ursviksvägen brutits ut till ett eget investeringsprojekt (90807).
Samordning mellan projekten är nödvändig.
Kostnaden för systemhandlingsprojektering beräknas till 20 mnkr och finansieras
inom projekt 90804. I dessa projekteringskostnader ingår även kostnader för
vatten-, avlopps- och avfallskollektivet.
Systemhandlingsprojektering beräknas pågå under år 2020. När systemhandlingsprojektering är färdigställd kommer förslag till genomförandebeslut att framställas
med total ram för investeringen. Exploatören kommer att bekosta ombyggnad av
allmän platsmark.
Ärendet har remitterats till stadsmiljö- och tekniska nämnden för yttrande.
Nämnden behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 26 november 2019 och
rekommenderar att projektet går vidare med fortsatt utredning och projektering.
Kommunstyrelsens exploaterings- och näringslivsutskott informerades om ärendet
vid dess sammanträde den 20 februari 2020

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 Klockstapeln avseende investeringsprojekt 90804 godkänns.
2. Investeringsprojektet går vidare till systemhandling.
3. Investeringsmedel för systemhandling, inklusive tidigare upparbetade medel,
fastställs till sammanlagt 20 mnkr.
4. Stadsmiljö- och tekniska nämnden ansvarar för att genomföra
investeringsprojektet med start 2020.
5. Finansiering sker inom stadsmiljö- och tekniska nämndens befintliga
beslutade investeringsram för 2020.
6. Finansiering för kommande år hanteras inom budget för 2021 och framåt

Jan Eriksson
stadsdirektör
Emma Svensson
chef för stadsbyggnadsavdelningen
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Bakgrund och syfte
Bakgrund
I Hallonbergen och Ör pågår ett omfattande stadsutvecklingsarbete. Klockstapeln
är ett delprojekt inom stadsutvecklingsprojekt Hallonbergen Ör. Detaljplan för del
av fastigheterna Gullvivan 2, Hundlokan 3, Hästhoven 2 och Sundbyberg 2:39,
Klockstapeln, var under våren 2016 ute på samråd. Syftet med detaljplanen är att
möjliggöra nya bostäder samt att Malins park, som idag ligger på kvartersmark, får
kommunalt huvudmannaskap. Syftet är även att aktivera Ursviksvägen och
Örsvängen genom att placera bebyggelse med entréer och angöring mot gatorna.
Detta tydliggör gaturummen och gör det mer överblickbart och tryggare.
Samhällsbyggnads- och serviceförvaltningen har genomfört en förstudie för att
utreda behov och förutsättningar för allmän platsmark i samband med detaljplanen
samt beskriva och kostnadsberäkna den kommunala investeringen. Handlingen ska
ligga till grund för kommande projektering av projektet.
Under år 2018 konkretiserades planerna för kommande exploatering längs
Ursviksvägen och en ny översiktsplan vann laga kraft. De tillkommande
exploateringarna förändrar förutsättningarna för den ledningssamordning som är
utförd i förstudien. Genomförd ledningssamordning har tagit hänsyn till
exploatering enligt detaljplanen för del av fastigheterna Gullvivan 2, Hundlokan 3,
Hästhoven 2 och Sundbyberg 2:39, Klockstapeln, men har inte hanterat
ledningsflyttar till följd av annan framtida exploatering av närliggande fastigheter.
Projektets styrgrupp beslutade utifrån de nya förutsättningarna om en inriktning
som innebär en uppdelning av projektet. Uppdelningen möjliggör att hantera
Ursviksvägen som ett eget delprojekt för att kunna starta en förstudie utifrån de nya
förutsättningarna samtidigt som Klockstapeln går vidare med
systemhandlingsprojektering. Systemhandlings-projekteringen berör endast en
mindre del av Ursviksvägen, behövlig för nybyggnation i detaljplaneområdet för del
av fastigheterna Gullvivan 2, Hundlokan 3, Hästhoven 2 och Sundbyberg 2:39.
Syfte
Syftet med projektet är ombyggnad och anpassning av allmän platsmark omfattande
Malins park, Örsvängen och delen av Ursviksvägen närmast aktuellt område, i
samband med exploatering enligt detaljplanen för del av fastigheterna Gullvivan 2,
Hundlokan 3, Hästhoven 2 och Sundbyberg 2:39, Klockstapeln, inklusive
tillhörande ledningssamordning. Syftet med systemhandlingsprojekteringen är att
utreda behov och förutsättningar, ta fram tekniska principlösningar samt
kostnadsberäkna den kommunala investeringen. Systemhandlingsprojekteringen
utgör även underlag för nästkommande skede bestående av detaljprojektering och
genomförande.
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Omfattning och avgränsningar
Omfattning
Projektet omfattar systemhandlingsprojektering för ombyggnad av allmän platsmark
samt tillhörande ledningssamordning för att möjliggöra exploatering inom
detaljplanen för del av fastigheterna Gullvivan 2, Hundlokan 3, Hästhoven 2 och
Sundbyberg 2:39, Klockstapeln. Delprojektet omfattar:


Ny utformning av Örsvängen mellan Örbron och angränsande projekt Ör
centrum. Syftet är att skapa ett mer överblickbart och tryggare stråk genom
placering av bebyggelse med entréer mot Örsvängen.



Samordning av ny sektion för Örsvängen med projekt Ör centrum,
innehållandes en ny cykelbana på vägens sydvästra sida. Den nya cykelbanan
knyter ihop Hallonbergens Centrum och Ör centrum samt kopplar på
cykelnätet längs med Ursviksvägen och vidare österut mot Solna.



Besöksparkeringar föreslås utgå på kvartersmark, fastigheten Hundlokan 3.
Detta för att undvika backande motorfordon över upprustad gångbana.



Befintlig in-/utfart till Örsvängen från bollplanen på kvartersmark,
fastigheten Ljungen 3, flyttas till kvartersgatan Spelmanshöjden. Detta för
att undvika korsande motorfordonstrafik över planerad cykelbana.



Utveckling och upprustning av Malins park till en central stadsdelspark i Ör.
Parken föreslås övergå till kommunal ägo och förvaltning, det vill säga
kommunalt huvudmannaskap. Ny entré och gång- och cykelväg till parkens
centrum föreslås anläggas vid Ursviksvägens korsning med Rissneleden.
Parken kommer även att ansluta till planerade nya Örskolans område.



Ny utformning av Ursviksvägens östra sida (från trottoarkant på vägens
västra sidan) inom projektområdet, inklusive ledningssamordning och
placering av ny elnätstation nödvändig för exploateringen.



Samordning med angränsande projekt Ursviksvägen samt Fröfjärden för
Ursviksvägens utformning.



Örbron föreslås få ändrad gatusektion, upprustade räcken samt belysning
ovan och under. Detta för att förbättra kopplingen för gående och cyklister
mellan Hallonbergen och Ör, samt söderifrån lysa upp entrén till
Hallonbergen och Ör. Några åtgärder gällande brons konstruktion och
grundläggning planeras inte, utan hänsyn tas till Örbron som en befintlig
förutsättning vid ny utformning av Ursviksvägen och Örsvängen.
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Figur 1: Omfattning av detaljplan för Klockstapeln
Avgränsningar
I projekt Klockstapelns ansvarsområde ingår inte:
 Ursviksvägens delar som tillhör angränsande investeringsprojekt 90807,
Ursviksvägen.
 Örsvängens södra del avgränsas till projekt Ör centrum, i höjd med
Majeldsvägen 5, kv Hundlokan 3.
 Fastighetsägares och exploatörers ansvar för kvartersmark.
 Respektive ledningsägare, förutom SAVAB, ansvarar för och utför sina
respektive ledningsarbeten. Arbetena utförs i samordning med Stadens
arbeten.
 Större arbeten med Örbrons konstruktion och grundläggning planeras inte.
Endast upprustning av bro med ändrade räcken, belysning samt gatusektion
planeras.
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Huvudvattenledning tillhörande Norrvatten, vilken går under gång- och
cykelväg på östra sidan av Ursviksvägen, planeras ligga kvar i befintligt läge
då flytt av ledningen skulle resultera i ej försvarbara kostnader.

Ekonomi
Kostnaden för systemhandlingsprojektering beräknas till 8,4 mnkr. I detta ingår
även kostnader för VA- och avfallskollektivet. Inklusive ett riskpåslag på 25 procent
blir kostnaden 10,5 mnkr.
Staden inrättade år 2010 en projektorganisation för att driva stadsutvecklingsprojektet, STUP, i Hallonbergen och Ör. Kostnader kopplat till
projektorganisationen måste nu aktiveras kopplat till anläggningsprojekten som
genomförs i Hallonbergen och Ör. Avseende investeringsprojekt 90804 är det en
kostnad på 6,7 mnkr kronor som avser projektorganisation som ska belasta
investeringen.
Till och med 2019 har 2,8 mnkr upparbetats avseende framtagande av
systemhandling.
Totalt ger ovanstående upparbetade, prognosticerade och aktiverade kostnader en
investeringsram till och med systemhandling om 20 mnkr, vilket ska finansieras
inom detta projekt.
När systemhandlingsprojektering är färdigställd kommer förslag till genomförandebeslut att framställas med total ram för investeringen.
Exploatören kommer att bekosta ombyggnad av allmän platsmark.
Tidsplan
Systemhandlingsprojektering föreslås pågå under 2020.
Kopplingar till andra projekt
Projektledaren ansvarar för att säkerställa samordning och kommunikation till
angränsande projekt. Följande delprojekt och pågående detaljplaner angränsar till
Klockstapeln:
 Delprojekt 90807 – Ursviksvägen
 Delprojekt 90820 Hallonbergen Centrum
 Delprojekt 90830 – Ör centrum
 Delprojekt 90308 Örskolan
 Detaljplan för bostäder och park på del av fastigheterna Gullvivan 2,
Hundlokan 3, Hästhoven 2 och Sundbyberg 2:39 vid Örsvängen
(Klockstapeln) i Ör
 Detaljplan för del av fastigheten Terränglöparen 9 och Sundbyberg 2:30
 Detaljplan för Hallonbergen Centrum
 Detaljplan för Ör Centrum
 Detaljplan för Örskolan
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Risker
En riskanalys är utförd i projektet och följande är identifierat som huvudsakliga
risker:

Risk

Åtgärder

Det finns stora ömsesidiga beroenden
mellan staden och ledningsägare samt
exploatörer, för utformningen av
erforderliga ledningar för exploateringar
samt allmän platsmark mot
kvartersmark.

Samordning och kontinuerlig dialog
med byggaktörer och ledningsägare,
samt regelbundna ekonomiska
uppföljningar för projektet.

Samordning med delprojekt 90807
Ursviksvägen samt projekt Strategisk
översyn av VA, avseende utbyggnad av
nödvändig ledningskapacitet för
exploateringen av Klockstapeln, sker inte
i önskad omfattning. Riskernas effekter
kan leda till förseningar och ökade
kostnader.

Samordning och kontinuerlig dialog
med 90807 Ursviksvägen, SAVAB
samt med övergripande
ledningssamordning och
produktionsplanering med
ledningsägare och angränsade projekt.

Brist på konsulter (teknikspecialister,
projektörer, byggledare, projekteringsledare) vid byggprojektledarens
sammansättning av gruppen pga generell
resursbrist i branschen.
Örbrons grundläggning och konstruktion
är i sämre skick än väntat och större
hänsyn till detta måste tas vid
upprustning av bron. Riskernas effekter
kan leda till förseningar och ökade
kostnader.

Försäkra sig om att ramavtal finns,
vilket möjliggör resursplanering i god
tid.

Framtagande av avtal med
Detta ökar risken för förseningar dels vid ledningsägare om projektering samt
genomförande, för fördelning av
projekteringsskedet, dels vid
ansvar och kostnader.
produktionsskedet, och kan leda till
ökade kostnader och arbetsmiljörisker.

Förundersökningar av bron och
prioriteringar av föreslagna åtgärder
för Örbron.
Planera för lämplig etappindelning
och entreprenadform.

Prioriteringar
Projektenheten ska genomföra projektet med fokus på kostnad och innehåll.
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Stadsmiljö- och tekniska nämndens yttrande
Ärendet har remitterats till stadsmiljö- och tekniska nämnden för yttrande.
Nämnden behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 26 november 2019 och
rekommenderar att projektet går vidare med fortsatt utredning och projektering,
och att då särskilt beakta bland annat samordning mellan detta projekt och
investeringsprojekt 90807 Ursviksvägen.
Samhällsbyggnads- och serviceförvaltningens bedömning
Samhällsbyggnads- och serviceförvaltningen bedömer att stadsmiljö- och tekniska
nämndens yttrande kan omhändertas inom det fortsatta arbetet med projektet.
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FÖRSTUDIE KLOCKSTAPELN
I SUNDBYBERGS STAD
INNEHÅLL:
SWECO; PM Trafik inkl ritningar, daterad den 22 november 2017
SWECO; PM Dagvatten, daterad den 29 september 2017
TENGBOM; Gestaltningsprogram Malins park, daterad den 7
december 2018
Kvarstående undersökningspunkter, daterad den 31 maj 2018
_________________
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1

Inledning

1.1

Bakgrund
I Hallonbergen och Ör pågår ett omfattande stadsutvecklingsarbete. Inom 10-15 år
bedöms befolkningen ha ökat från dagens 7000 till 12 000. Flera detaljplaner för nya
bostäder och verksamheter är under framtagande. I samband med detta planeras också
förändringar av gaturummen i syfte att stärka sambanden mellan stadsdelana och skapa
attraktiva miljöer för gående och cyklister samtidigt som goda förutsättningar ska ges för
en effektiv kollektivtrafik.

Figur 1 Stadsutvecklingsstrategi för Hallonbergen - Ör
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1.2

Syfte och omfattning
Syftet med förstudien är att ta fram förslag till ny utformning av
•

Ursviksvägen mellan Enköpingsvägen och passage vid Golfängarna,

•

Örsvängen mellan Örbron och skolan vid Ringleken

Förstudien ska ange åtgärdsförslag och fungera som underlag för fortsatt arbete med att
ta fram systemhandlingar.

Figur 2 Förstudien omfattar del av Ursviksvägen samt del av Örsvängen.
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2

Förutsättningar

2.1

Trafikprognos
Trafikprognos1 för 2025 togs fram för området 2015, se bild nedan. Utifrån prognoserna
har korsningarna med Ursviksvägen beräknats.
Ursviksvägen bedöms i framtiden klaras som en tvåfältig gata med ett körfält per riktning.
Korsningarna (med Gesällvägen, Madenvägen, Örsvängen och Rissneleden) bedöms
klara trafiken bäst som enfältiga i till- och frånfarter och reglerade med väjningsplikt eller
som cirkulationsplats.
Prognosen uppdateras under våren 2017 och det mesta tyder på att gällande prognos är
i överkant med avseende på de omfattande åtgärder som Sundbybergs stad planerar att
genomföra, inte minst längs Enköpingsvägen.

Figur 3 Trafikprognos år 2015, alternativ UA1

1

Tekniska förutsättningar, Kv Fröfjärden. 20151216

157

2.2

Detaljplaner
Det pågår ett detaljplanearbete för nya bostäder i två områden längs aktuell sträckning av
Ursviksvägen och fler väntas påbörjas. I planbeskrivningarna för detaljplanerna
behandlas visionen för gatorna, ett utdrag av det som rör gator och trafik följer nedan:
Detaljplan Fröfjärden (Samrådshandling) Gesällvägen ges en ny sträckning genom
planområdet och befintlig cirkulationsplats tas bort. Östra Madenvägen förlängs fram till
Ursviksvägen. Gesällvägen och Ursviksvägen utvecklas till stadsgator med olika karaktär.
Ursviksvägen ges en parkkaraktär för att bidra till en rekreativ grön länk mellan
Golfängarna och Ursviks rekreationsområde. Gesällvägen utvecklas till en livligare
stadsgata med lokaler i bottenvåningarna och blir ett tydligt stråk mellan Ursvik/Västra
Brotorp i norr och Hallonbergens centrum.
Detaljplan Klockstapeln (Samrådshandling) Ursviksvägen vid planområdet föreslås
byggas om så att alla trafikslag ges plats i gatumiljön. Ursviksvägen föreslås få en bred
zon för gång- och cykeltrafikanter. Trädplanteringar bidrar till grönska och en mänsklig
skala i gaturummet. Bostäderna mot Ursviksvägen ges förgårdsmark med entrétorg,
planteringar och sittplatser som bidrar till gaturummets karaktär. Staketet som förhindrar
korsande av Ursviksvägen tas bort. En trafiksäker passage över Ursviksvägen uppförs,
den kan utföras upphöjd med avvikande markbeläggning för att signalera en lugn
trafikmiljö. Genom bebyggelsen i planområdet och möjlig kommande exploatering på
andra sidan Ursviksvägen förändras vägens karaktär vid planområdet, från genomfartsled
till en gata med parkkaraktär. Nya målpunkter skapas genom bostädernas entréer vilket
skapar nya rörelsemönster i gatumiljön.

Detaljplan Fröfjärden

Detaljplan Klockstapeln

Figur 4 Pågående detaljplanearbete för Fröfjärden och Klockstapeln berör aktuella gator.
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3

Nulägesbeskrivning

3.1

Gatornas trafik och funktion

3.1.1 Ursviksvägen
Ursviksvägen är en huvudgata i stadens trafiknät och sträcker sig totalt drygt 3 km från
Milstensvägen i norr till Järnvägsgatan i söder. I sträckningen genom Hallonbergen och
Ör är Ursviksvägen en huvudled genom Sundbyberg och dimensionerad för
genomfartstrafik, delvis med räcke i mittremsan för att förhindra gångtrafikanter att
passera. Vägen har ett körfält i vardera riktningen samt långa körfält för avsvängande
fordon. Antalet körfält varierar mellan 2–4 och gatubredden varierar på aktuell sträcka.
Vägen utgör en stor barriär mellan stadsdelarna Hallonbergen och Ör.

Figur 5 Ursviksvägen är separerad med räcke och utgör en stor barriär genom Hallonbergen Ör

Vägen har en skyltad hastighet om 50 km/h på aktuell sträcka. I kommunens trafikplan2
föreslås en sänkning till 40 km/h. Ursviksvägen är en av de mest trafikbelastade
kommunala gatorna i Sundbybergs stad, flöden mellan 13 500 till 15 800

2

Trafikplan för Sundbyberg. Godkänd av stadsbyggnads- och miljönämnden den 24 april
2012.
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fordon/vardagsdygn är uppmätt på aktuell sträcka. Vägen ingår i kommunens
utryckningsvägnät.
På den östra sidan av Ursviksvägen löper en gång- och cykelbana som förbinder centrala
Sundbyberg och Ursvik. Cykelvägen ingår i kommunens huvudnät för cykeltrafik men
standarden varierar längs hela sträckan. Längs delar av sträckan är den utformad som
separerad gång- och cykelväg, avskild med kantsten från bilvägen. Emellanåt är
utrymmet för gående och cyklister separerade från varandra genom målning och/eller
skyltning vilket innebär att utrymmet för varje trafikslag är begränsat. På delar av sträckan
är utrymmet bredare men ej separerat mellan trafikslagen. I de norra delarna ligger den
som friliggande gång- och cykelväg. Inom aktuellt område korsar stråket en gata vid
Örsvängsvägen.
För oskyddade trafikanter finns två signalreglerade passager över Ursviksvägen, i
korsningarna med Rissneleden och Örsvängen. Den planskilda Örbron är också en viktig
passage som binder samman Hallonbergen och Ör.
Ursviksvägen är ett viktigt kollektivtrafikstråk som trafikeras av flera busslinjer. I
korsningen med Rissneleden svänger vissa linjer in på, och ut från Ursviksvägen. På
aktuell sträcka finns en busshållplats, lokaliserad i anslutning till Örbron.
3.1.2 Del av Örsvängen
Örsvängen är en lokalgata med uppsamlande funktion. Befintlig sektion är ca 13 m med
en körbana på 8,5 m och trottoarer på vardera sida.
Vägen trafikeras av ca 1600 fordon/vardagsdygn enligt mätningar 2011. Skyltad hastighet
är 30 km/h. I kommunens trafikplan3 föreslås en höjning till 40 km/h. Örsvängen passerar
över Ursviksvägen på Örbron.
Gångbana finns på båda sidor av gatan. På sträckan väster om Spelmanshöjden finns
även cykelbana på gatans södra sida. Fotgängare och cyklister är där separerade från
varandra med en målad linje. Öster om Spelmanshöjden är cyklister hänvisade till
körbanan.
På aktuell sträcka finns tre passager med övergångsställe. Det är troligt att fotgängare
korsar gatan även på andra platser längs sträckan.
Örsvängen trafikeras av en busslinje. Linjen har mellan två och sex avgångar per timme i
vardera riktningen. En vändhållplats är lokaliserad på sträckan vid Penninggräset som
ingår i denna studie.
En viktig målpunkt längs gatan är Örskolan och gatan är en viktig skolväg för barn i
området. Skolan har idag 160 elever men är planerad att byggas ut.
Vid nätstationen är befintligt gaturum snävt mellan nätstationen och garageinfart till
Örsvängen 6A.

3

Trafikplan för Sundbyberg. Godkänd av stadsbyggnads- och miljönämnden den 24 april
2012.
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4

Utformningsprinciper
Utformningsprinciper är hämtade från kommunens Trafikplan4, Cykelplan5 och Teknisk
handbok6 samt den kommunala VGU–Guiden7. Nedan följer några av de
principutformningar som är av stor betydelse för aktuella gator:
Cykelbana
Enligt kommunens cykelplan ska cykelbanor utformas enligt följande:
•

Cykelbanor ska separeras från biltrafiken längs alla huvudgator oavsett typ av
cykelstråk, samt längs vissa lokalgator som t.ex. gator trafikerade av buss.

•

Regionala stråk samt huvudcykelnätet ska vara separerat från gångtrafiken
(Teknisk handbok).

•

Mellan längsgående parkeringsplatser och cykelbana krävs en möbleringszon på
0,5 m (Teknisk handbok).

•

Alla cykelbanor ska vara belagda med asfalt. Avsteg får endast göras om
motiven är starka.

•

Vid busshållplatser ska cykeltrafiken skiljas från på- och avstigande resenärer. I
första hand ska lösningen vara att leda cykeltrafiken bakom hållplatsen.

Enligt Tekniska hanbok bör nedanstående bredder på cykelbanan uppnås.

4

Trafikplan för Sundbyberg. Godkänd av stadsbyggnads- och miljönämnden den 24 april
2012.
5 Cykelplan för Sundbyberg, godkänd av stadsbyggnads- och miljönämnden 24 april
2012.
6 Teknisk handbok. Sundbybergs stad, 2015-01-26.
7 Vägar och gators utformning i tätort, Trafikverket och Sveriges kommuner och landsting
2015.
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Gångbana
Enligt Teknisk handbok ska gångbana vara minst 2 m bred. Om det finns längsgående
parkeringsplatser utmed gångbanan ska den vara minst 2,25 m bred. På gång- och
cykelbanor där fotgängare och cyklister separeras från varandra ska gångbanedelen vara
minst 1,25 m bred.

Körbana
Enligt kommunens trafikplan ska huvudnätet uformas för god framkomlighet för
biltrafiken. Åtgärder för trafiksäkerhet och påverkan på omgivningen ska anpassas
därefter. På lokalgatorna ska trafiksäkerhet och omgivningens behov prioriteras framför
biltrafikens framkomlighet.
Enligt Teknisk handbok gäller nedanstående bredder för nybyggnation av körbanor.
•

Dubbelriktad körbana med busstrafik ska ha en bredd på minst 6,5 m.

•

Dubbelriktad körbana utan busstrafik ska ha en bredd på minst 5,5 m.

•

Enkelriktad körbana med och utan busstrafik ska ha en bredd på 3,5 m.

Busshållplats
Kollektivtrafikhållplats ska planeras i samråd med Trafikförvaltningen (SLL, Stockholms
läns landsting). Trafikförvaltningens riktlinjer för planering och utformning av kollektivtrafik
finns framtaget i ett flertal dokument. Bl.a. RiPlan och Ribuss.
I Ribuss (och VGU-guiden) finns förslag på enkel stopphållplats vilket ger god
framkomlighet för kollektivtrafiken och dämpar fordonens kapacitet och framkomlighet i
bussens färdriktning. Refug knyter an till passager samtidigt som det ur
trafiksäkerhetsaspekt minskar risken för omkörning av buss som stannat vid bhp. Det är
bra om den refug som skiljer körbanorna åt är lång och inte går att köra över, så att
felaktiga omkörningar förhindras.
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Figur 6 Illustration av Enkel stopphållplats, källa VGU – Guiden. Lösningen föreslås på Ursviksv.

Figur 7 Gränslinjer för hållplatstyp på dubbelriktad 2-fältig gata, belastningsgrad 0,6, medelstopptid
30 sekunder
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5

Åtgärdsförslag

5.1

Ursviksvägen
Delen norr om Örbron
Ursviksvägen omvandlas från en genomfartsled till en stadsgata med parkkaraktär där
dagens barriäreffekt minskas. Ursviksvägen hör till kommunens huvudnät och är en
utryckningsväg samt ett av de större kollektivtrafikstråken varför framkomlighet för
fordonstrafik ändå är viktig. Trafikflöden enligt prognos för 2025 är beräknade till mellan
8000–12000 fordon/dygn.
Tidigare genomförda kapacitetsberäkningar för korsningen med Rissneleden visar att
enfältiga till- och frånfarter fungerar bra. Beräkningarna visar på låga belastningsgrader
och nästan ingen köbildning8. Antalet körfält föreslås därmed minska till ett i vardera
riktningen.
För att erbjuda gående en god framkomlighet och minska trafikflödenas barriär bör
övergångsställen anläggas längs Ursviksvägen. Hastighetssäkrade övergångsställen i
form av upphöjningar är ej lämpliga vid omfattande kollektivtrafik och på de större
utryckningsvägarna. Av trafiksäkerhetsskäl bör därför breda refuger anläggas i alla
passager så att gående kan hantera ett trafikflöde i taget. Körbanan bör göras så smal
som möjligt för att dämpa fordonens hastighet.

Figur 8 Föreslagen sektion om 25 m på Ursviksvägen vid passager

Passager förslås utformas med 2 m breda refuger för att inrymma väntande gående med
barnvagn samt cykel. Refugen smalnas därefter av och görs överkörningsbar, med tex

8

Tekniska förutsättningar, Kv Fröfjärden. Grontmij 2015-12-16
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smågatsten, men fortsätter längs hela gatan för att ge ett smalare vägutrymme och
dämpa fordonens hastighet.
Sektionen kommer därmed att växla mellan en bredare refug (2 m) vid passager och en
smalare refug (0,5 m) på sträckan. På liknade sätt kommer möbleringszonen på båda
sidor av gatan att variera mellan 2,25 m vid passager och 3 m på sträckan. I
möbleringszonen planteras träd och marken anläggs med skelettjord.

Figur 9. Föreslagen sektion om 25 på sträcka

Körfälten särskiljs med en refug. Vardera körfält är 3,5 m brett.
På gatans östra sida föreslås en 3,5 m bred dubbelriktad cykelbana och en 2,75 m bred
gångbana som separeras från varandra med en 2 m bred grönremsa. Genom att
cyklisterna får en egen bana skild från gångtrafiken ökar cyklisternas framkomlighet och
fotgängarnas trygghet. Bredden på cykelbanan medger att tre cyklister kan mötas.
Grönremsan minskar risken att fotgängare och cyklister inkräktar på varandras banor. I
grönremsan kan mindre träd/buskar planteras och dagvatten omhändertas. I
möbleringszonen på den östra sidan kan längsgående parkeringsplatser inrymmas
mellan träden och vid klockstapeln inryms en ficka för sophantering.
Vid gång och cykelpassagen över Örsvängen bör de oskyddade trafikanterna prioriteras i
form av övergångsställe och någon form av företräde för cyklister (cykelöverfart eller
väjningsplikt för bilister), passagen bör hastighetssäkras, förslagsvis genom en
upphöjning.
På gatans västra sida föreslås en gemensam gång- och cykelbana som är 3,25 meter
bred. Den 3 m breda grönytan i möbleringszonen kan vara lämplig till fördröjning av
dagvatten.

165

Gatan nyttjas av kollektivtrafik och enkla stopphållplatser är förslagna före korsningen
med Rissneleden. Bara nattbussar stannar längs Ursviksvägen i dagsläget, även om alla
bussar (10 st i maxtimmen) stannar så är enkel stopphållplats möjlig ur kapacitetsaspekt.

Figur 10. Föreslagen utformning av Ursviksvägen vid Klockstapeln
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Delen söder om Örbron
Längs södra sidan av Örbron föreslås refugen fortsätta fram till en passage som binder
samman Hallonbergen centrum med grönområdet vid Golfängarna. Cykelbanan kan
knyta an till det befintliga stråken genom grönområdet men föreslås fortsatt löpa parallellt
med vägen för att hålla en jämn och hög standard.
Söder sida om Örbron behöver utredas vidare i en annan förstudie med avseende på
framtida bebyggelse väster om Ursviksvägen.

5.2

Örsvängen
Örsvängen bedöms enligt prognos uppnå trafikflöden om 600 fordon/dygn. Gatan
föreslås få en sektion med en körbana på 6,5 m mellan kantstenarna, därefter följer en
0,5 m bred skyddszon/skyltzon på vardera sida. På den norra sidan löper en 3 m bred
gemensam gång- och cykelbana. På den södra sidan är gående och cyklister separerade
från varandra med en 2,25 m bred gångbana och en 2,25 m bred dubbelriktad cykelbana.

Figur 11 Föreslagen 15-m sektion för Örsvängen

På grund av de ringa trafikflödena är övergångsställen ej nödvändiga ur
framkomlighetsaspekt för gående, gående kan passera gatan i princip var de vill.
Passager i form av nedsänkt kantsten bör anordnas i ett flertal punkter längs sträckan för
ett tillgodose tillgänglighet för funktionshindrade, gående med rullator, barnvagn, cyklister
etc. Övergångsställen fyller dock även en funktion av att ge gående trygghet och tydlighet
vilket är extra viktigt för barns rörelsefrihet. Det är då av stor vikt att de oskyddade
trafikanterna ej vaggas in i en falsk trygghet och att de övergångsställen som anläggs är
hastighetssäkrade. Inom aktuell sträcka på Örsvängen föreslås två markerade och
hastighetssäkrade övergångsställen för anslutning mot Örskolan, ett vid Ringleken och ett
vid gång- och cykelvägen som går in mellan husen mot skolan.
Kollektivtrafikens framtida behov längs Örsvängen inklusive vändningsmöjlighet är ej
klarlagt. Busshållplats kan lösas med timglashållplats inom föreslagen sektion, alternativt
kan gång- och cykelbanan gå bakom hållplatsen om vändningsmöjlighet behöver kvarstå.
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För den östra delen av Örsvängen finns två alternativa lösningar. I det ena alternativet
fortlöper sektionen längs hela sträckan vilket innebär att befintlig nätstation behöver
flyttas. Gång- och cykelbanan på den södra sidan kan härmed bibehålla en högre
standard och separeras från varandra. Stråket leder vidare mot Solna och Sjövägen.
Även fortsättningsvis kan ett stråk av högre standard fortsätt i ytterkant av Örsvängen.
Befintlig refug i kurvan fyller ingen trafikteknisk funktion och kan tas bort så att
vägområdet inte behöver bli större.

Figur 12. Örsvängen Alternativ 1. Genomgående sektion hela sträckan viket innefattar flytt av
elcentral.

I det andra alternativet smalnas den södra separerade gång- och cykelbanan av till en
gemensam gång- och cykelbana för att rymmas mellan befintlig byggnad och elcentral.

Figur 13 Örsvängen alternativ 2. Sektionen smalnas av öster om Örskolan för att rymmas mellan
befintliga byggnader och elcentral.
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Vid detaljplan för Klockstapeln kommer sektionen att breddas för att inrymma en 3 m bred
möbleringszon. Detta för att möjliggöra en ficka för sophantering, parkering och träd på
sträckan utanför fastigheten.

Figur 14 Sektion om 18 m på Örsvängen utanför Klockstapeln inrymmer en ficka för sophantering

Figur 15 Sektion om 18 m på Örsvängen utanför Klockstapeln inrymmer träd och parkering
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Bakgrund
Med anledning av Sundbybergs stads stadsutvecklingsprojekt i Hallonbergen/Ör har ett förslag till ny
utformning av Ursviksvägen, Gesällvägen och delar av Örsvängen tagits fram. Detta PM syftar till att
klarlägga förutsättningarna för dagvattenhantering i de nya gatusektionerna och hitta möjliga
lösningar för att uppfylla de funktions- och miljökrav som ställs av Sundbybergs stad. Denna förstudie
ska ligga till grund för fortsatt arbete med systemhandling för projektområdet.

Figur 1. Projektområde för förstudie Klockstapeln. Rödmarkerat område
motsvarar planerat bostadsområde i detaljplan Klockstapeln. Projektområde
för nya utformningar av gata är markerat med svart.
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Förutsättningar för dagvattenhantering
Huvuddelen av projektområdet är i dagsläget gatumark. Det innebär att den totala mängden
hårdgjorda ytor förblir mer eller mindre konstant efter ombyggnad av gatorna. Syftet med
dagvattenhanteringen i projektområdet bör därför vara att förbättra befintligt system för avvattning
samt skapa lösningar som avlastar det befintliga dagvattensystemet.

Sundbybergs dagvattenpolicy
Sundbybergs stads dagvattenpolicy antogs i februari 2017 och syftar till att säkerställa en hållbar
dagvattenhantering som långsiktigt ska skapa värden för stadsmiljön och minimera negativ inverkan
på naturen och människors hälsa. I policyn står det att dagvattnet i staden ska användas som en
resurs i stadsmiljön och ytlig dagvattenhantering med översvämningsytor, dammar och bäckar ska
eftersträvas. Vattenflöden inom kommunen ska fördröjas och motsvara avrinning från naturmark.
Staden ska anpassas till ett förändrat klimat med skyfall och extrema vattennivåer.
Dagvattenhanteringen ska också bidra till en förbättring av stadens yt- och grundvattenkvalitet och
att god vattenstatus uppnås i recipienterna Bällstaån, Bällstaviken, Igelbäcken och Brunnsviken.
Recipienten Brunnsviken är i dagsläget känslig för förorening av fosfor. Stadens intention är att
minska sin belastning av fosfor via dagvattnet till Brunnsviken med 50 procent.

Översvämningsmodell
Staden har även tillhandahållit en översvämningsanalys för Hallonbergen/ Ör som visar maximalt
vattendjup på markytan vid ett 100-års regn samt vattnets flödesriktning på markytan.

Vattenavrinning/Nulägesbeskrivning
I dagsläget avleds vattnet i norra delen av Örsvängen, från Spelmanshöjden och norrut, via
rännstensbrunnar och dagvattenledningar till Norra Råstabäcken som mynnar ut i Råstasjön. Även
gatorna i Malins park avvattnas via dagvattennätet till Norra Råstabäcken. Den södra delen av
Örsvängen avvattnas med rännstensbrunnar via ledningsnät med utlopp i strandkanten av Råstasjön.
Avvattningen av den sydligaste delen av Ursviksvägen sker via rännstensbrunnar, diken och
dagvattenledningar till Lötsjön. Norra delen av Ursviksvägen (norr om Örbron) samt Gesällvägen
avvattnas med befintligt dagvattennät via Norra Råstasbäcken till Råstasjön.
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Utlopp i Norra Råstabäcken från
ledningssystem i Ursviksvägen
samt Gesällvägen

Utlopp i Norra Råstabäcken från
ledningssystem i Örsvängen

Gesällvägen
Ursviksvägen

Utlopp i Råstasjön från
ledningssystem i Örsvängen
Örsvängen

Utlopp i Lötsjön från
ledningssystem i Ursviksvägen

Figur 2. Befintliga dagvattenledningar i projektområdet samt deras utlopp.
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Konsekvenser vid kraftigt regn
Ett potentiellt problemområde som identifierats i Stadens översvämningsanalys är Örsvängen i höjd
med Majelsdvägen, där analysen visar att vattnet från gata rinner in i bostadsområdet och vidare
mot Örskolan. Vattendjupet på markytan blir dock som mest ca 30 cm vid ett 100-års regn. Vidare
utredning hur bostadsområdet och skolområdet påverkas vid kraftiga regn bör genomföras.
Ett annat problemområde är parkeringarna vid fotbollsplanen vid Örsvängen, strax väster om
Örsvängens utlopp i Norra Råstabäcken (Figur 3). I detta område finns en historik med
översvämningar och enligt stadens översvämningsmodell bli maximalt vattendjup på markytan ca
114 cm vid ett 100-års regn. Delar av projektområdet avvattnas idag till detta system och
belastningen bör inte ökas utan att åtgärder för att utöka kapaciteten nedströms utförs.

Figur 3. Parkeringarna vid fotbollsplanen
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Dagvattenfördröjning
De i förstudien framtagna sektionerna för gatorna skiljer sig för Ursviksvägen, Gesällvägen samt
Örsvängen. För Ursviksvägen innehåller den framtagna sektionen ett stråk avsatt för plantering på
körbanans västra sida, ett stråk för plantering/parkering på körbanans östra sida samt ett stråk för
plantering mellan gångbana och cykelbana på gatans östra sida. Sektionen framtagen för
Gesällvägen har ett stråk för plantering/parkering på västra sidan av körbanan samt ett stråk för
plantering på körbanans östra sida. För Örsvängens norra del strax öster om Örbron är parkeringar
med utrymme för trädplantering avsatt på gatans norra sida. Resterande del av Örsvägen har inga
stråk för planteringar avsatta.
De stråk i sektionerna avsatta som planteringsytor kan utnyttjas i omhändertagandet av dagvattnet
från gatan genom anläggning av nedsänkta planteringsytor med makadammagasin eller plantering av
träd i skelettjord. Denna lösning uppfyller Sundbybergs stads policy om ytlig dagvattenhantering
samt bidrar till förbättring av vattenkvaliteten i recipienten då fördröjning och sedimentering tillåter
avskiljning av suspenderade föroreningar i dagvattnet innan det leds vidare i dagvattensystemet.

Exempel ytliga dagvattenmagasin
I grönyteområdena som löper längst med gatan kan makadammagasin med ytliga växtbäddar
anläggas. Växtbäddarna läggs på en lägre nivå än bredvidliggande gata och/eller GC-bana så att
vattnet kan rinna från asfaltsytan ner i magasinet. Det skapas då även en magasinsvolym ovan mark
där dagvatten kan fördröjas. Inlopp till magasinet kan exempelvis göras genom öppningar i kantsten
eller via dagvattenbrunn, se exempel i Figur 4 och Figur 5. I detaljprojektering väljs växter utifrån
klimat och förväntade dagvattenflöden till växtbädden.

Figur 4. Exempel på dagvattenmagasin mellan gata och GC-väg

179

Figur 5. Exempel på dagvattenmagasin mellan gata och trottoar.

I botten av makadammagasinet läggs en dräneringsledning som leder vattnet till en brunn placerad i
nederdelen av magasinet. I brunnen kan utflödet regleras så att det inte överskrider ett önskat flöde.
Från regleringsbrunnen leds vattnet vidare till befintligt dagvattensystem. Bräddavlopp för
växtbädden kan anläggas i upphöjd rännstensbrunn som kopplas till dagvattenledning.

Figur 6. Sektion makadammagasin med tät barriär och uppsamlande brunn.
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Där gatan sluttar kraftigt kan magasinet sektioneras för att säkerställa att hela volymen nyttjas.
Sektionerna avdelas med täta barriärer som skapas med exempelvis stålplåt, gummiduk eller med
täta jordmassor.

Figur 7. Sektionerat öppet magasin mellan gata och trottoar.
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Skelettjord
Om träd planteras i grönyteområdena ska skelettjord användas för att säkerställa att träden får
tillräckligt med luft, närig och vatten. Skelettjord är en blandning mellan makadam och växtjord, där
växtjorden utgör ca 30 % (eller 1/3) av volymen. En brunn bör sättas vid varje träd för tillförsel av
vatten och luft. I lösning med skelettjordar fördröjs dagvatten innan det leds vidare till befintligt nät
men träden förbrukar även en stor mängd vatten. Utformning av skelettjord är under utveckling och
gällande version av Sundbybergs Stads Tekniska handbok ska användas vid projektering.

Figur 8. Principsektion skelettjord (från Sundbybergs stads Tekniska handbok 2017, ursprungligen från Uppsala kommuns
trädhandbok).
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Lösning utan ytliga magasin
Där det inte finns utrymme för ytliga fördröjningsmagasin kan underjordiska makadammagasin
anläggas i gata eller GC-bana i mån av plats. Dagvattnet leds då via rännstensbrunnarna till en
dräneringsledning som läggs i magasinets övre del så att vattnet infiltrerar i makadammen, se Figur
9. Rännstensbrunnarna förses med sandfång för att förhindra att makadammagasinet fylls med sand
och därmed mister sin magasinsvolym, samt med ett vattenlås för att kunna fungera som fälla för
olja. På samma sätt som de ytliga magasinen bör ett underjordiskt makadammagasin sektioneras
med täta barriärer i de fall gatan sluttar kraftigt.
Underjordiska magasin kan även utföras som platsgjutna eller prefabricerade betongsektioner, rör
eller plastkasetter.

Figur 9. Sektion rännstensbrunnar kopplade till makadammagasin i vägkroppen.

Fördröjning utanför projektområdet
I det fall dagvattenhantering i planteringsytor och underjordiska magasin inom området inte är
tillräcklig för att uppfylla fördröjningskraven och kan stadens dagvattenpolicy uppfyllas genom att
ytlig fördröjning anläggs utanför projektområdet.
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I planen intill redovisas de exploateringsplaner som varit
utgångspunkter vid framtagandet av stragegier och förslag för
Malins Park.

(Ur Stadsutvecklingsstrategi, Bilaga2)

- Olika Rum”

- Sammanbinder Nytt och Gammlat

- Upplevelser

- Ett kommuikationsstråk

- Ett Stadsbyggnadselement som håller över tid

- En Mötesplats

- Integrerande

”Planeringen ska utgå ifrån att ”Krysset” är:
- Allas

Stadsutvecklingsstrategin ”Krysset” antogs som en del av
”Handlingsplan för utvecklingen av Hallonbergen Ör”, av
kommunstyrelsen den 1 mars 2016.
Malins park utgör tillsammans med Hallonbergsplan och
Hallonbergsstråket ett östvästligt socialt stråk genom Hallonbergen
och Ör.

”KRYSSET”
Hallonbergen och Ör är mitt inne i en stadsutvecklingsprocess där
det sker en fördubbling av invånarantalet under en period av 10-15
år.

STADSUTVECKLINGSSTRATEGI

UTGÅNGSPUNKTER

URSV
IKSVÄG
EN

GOLFÄNGARNA

RÅSTA GÅRD

RÅSTAB

ÖRVALLEN

ÄCKEN

NGEN
ÖRSVÄ

NORRA

stråket

Hallonbergs-

Klockstapeln

Malins park

Fröfjärden
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Hänvisning:
Programskiss, Frötorget, Sundbyberg, Tengbom 2018-02-05

Området är beläget strax nordväst om Malins Park.
Från Fröparken i väster går ett stråk via Frötorget och
lärlingsgatan och vidare ut mot Ursviksvägen och det
grönområde som ligger på östra sidan om Ursviksvägen
och strax norr om Malins park. Stråkets karaktär varierar
från ett urbant och mer strikt uttryck längst i väster kring
bebyggelsen runt stadshuset för att bli friare närmare
grönområdet i öster.

Gestaltningen skiljer sig mellan olika gator där
huvudgatan, Gesällvägen, kantas av dubbelsidig allé
med elegantare träd. Längs Ursviksvägens östra sida har
vegetationen ett friare uttryck för att skapa en naturlig
övergång till parkområdet.

Torget har inslag av olika vattenelement som skall anknyta
till fördröjning och rening av vatten som varit ett stort fokus
genom hela projketet. Dessa inslag bidrar även till lek och
karaktär på torget. Enkla material som betong, marksten
och sittytor av trä har använts. Underhåll och skötsel har
varit en viktig aspekt då byggda element har anpassats till
framkomligheten för skötselfordon.

FRÖFJÄRDEN OCH FRÖTORGET
Fröfjärden skall bebyggas som stad med stadsgator
med och utan busstraﬁk. De mindre gatorna kopplar
ihop bostäder och service med kommunikationer och
parkstråk/grönområden. Centralt i området ligger
Frötorget som utformas med lekfunktioner, samvaro och
grönska.

Underlag för detaljplan, Klockstapeln, Sundbyberg
Ettelva arkitekter, ÅWL 2015-12-23

Hänvisning:
Underlag för detaljplan, Klockstapeln del av Gullvivan 2, Sundbyberg,
Tengbom 2015-12-18

Flertalet av bostadsgårdarna i de båda kvarteren är
underbyggda och har en direkt anslutning i nivå med det
intilliggande naturlandskapet.
I släppen mellan bebyggelsen uppstår visuella kopplingar
mellan naturmarken och omgivande gator. Inom
Förvaltarens kvarter längs Ursviksvägen utgör släppet även
rörelsestråk för allmänheten.

Inom Förvaltarens kvarter längs Ursviksvägen föreslås
trähusbebyggelse i en hus i parkstruktur, dvs med en
ﬂytande övergång mellan byggnad och omgivande
naturlandskap. Inom HSBs kvarter längs Örsvängen
föreslås bebyggelse med putsfasader i en kvartersstruktur.

KLOCKSTAPELN
Projektet innefattar ny bostadsbebyggelse med tillhörande
utemiljöer inom två kvarter med Förvaltaren och HSB som
respektive byggherre. Bostadsbebygglesen ligger i parkens
västra och södra delar, längs Ursviksvägen och Örsvängen.

TENGBOM | MALINS PARK | SUNDBYBERGS STAD | GESTALTNINGSPROGRAM, FÖRSTUDIE 2018-12-07

180710

HALLONBERGSSTRÅKET, TOPPSTUGEPARKEN

KVALITETSPROGRAM HALLONBERGEN

Hänvisning:
Kvalitetsprogram Hallonbergen, Tengbom 2018-07-10
Programskiss Hallonporten Södra Park och torg, Tengbom 2018-01-09

Parkstråket nås idag från Malins Park via kopplingen
Örsvängen - gångbron över Ursviksvägen - Hallonbergen
centrum.

Fokus ligger på att öka jämställdheten, att stärka
områdets identitet, att öka medborgarnas medvetenhet
om beﬁntliga värden samt att öka tryggheten.
Gångstråken har kopplats samman med aktiviteter för
att främja lek och orienterbarhet, dvs lekbarhet inom
parkstråket. Konkret innebär det en gestaltning bestående
av huvudkomponenterna asfaltmålning (för orientering
och identitet), belysning (för trygghet, identitet och
orientering) och möblering (för identitet och aktivitet).
Inom Hallonporten Södra integreras lek i nivåskillnaderna.

HALLONSTRÅKET - HALLONPORTEN SÖDRA OCH
KVALITETSPROGRAM HALLONBERGEN
Projektet innefattar ett parkstråk som löper genom
beﬁntliga bostområden inom centrala Hallonbergen.
Parkstråket utgör tillsammans med Hallonbergen centrum
och Malins Park en planerad social axel i östvästlig riktning
genom Hallonbergen-Ör.

Följande exploateringsplaner har varit utgångspunkter vid
framtagandet av strategier och förslag för Malins Park.

EXPLOATERINGSPROJEKT

UTGÅNGSPUNKTER
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För mycket festande kvällstid

Otydligt parkområde – parken upplevs ej som en sammanhängande park

Äldre människor upplever inte att parken är för dem – parken upplevs
endast som lekpark

Skogen är en viktig del av parken och viktig lekplats för barnen

Den centrala skogsdungen används inte

Lusthuset fungerar som tillhåll

Det saknas lekutrustning för äldre barn

Väderskydd behövs, särskilt för förskolan

För få platser för umgänge – Inbjudande sittplatser i sol önskas/tillskapas

Varierat växtmaterial efterfrågas/saknas

Förbättrad belysning

Variation av aktiviteter efterfrågas/saknas

Nytt gångstråk mot ursviksvägen med en ny entré

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Åsa Wolgast och Linda Grimheden

- UTVECKLING AV PROGRAMPLAN GENOM MEDBORGARDELT-

MALINS NYA
PARK
I STADSDELEN
ÖR, SUNDBYBERGS
MALINS
NYA
PARK
I STADSDELEN
ÖR, STAD
- UTVECKLING AV PLANPROGRAM GENOM MEDBORGARDELTAGANDE
SUNDBYBERGS STAD
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Hänvisning:
MALINS NYA PARK I STADSDELEN ÖR, SUNDBYERGSSTAD- Utveckling av planprogram genom
medborgardeltagande, Examensarbete, Å. Wolgast och L.Grimheden 2017

Dialogresultatet har varit en utgångspunkt vid framtagandet av strategier och
förslag för Malins Park.

Parken upplevs av många som otrygg

-

DIALOGRESULTAT
Nedan sammanfattas resultatet av den medborgardialog som utfördes
i Malins Park 2016/2017 genom Öppet hus i parken, enkäter, gåturer med
skolbarn samt kompletterande workshops med två olika arbetsgrupper.

MEDBORGARDIALOG
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URSVIKSVÄGEN

7,8%

- Stora delar av parken är inte tillgänglig. Entrén från parkeringen i norr är
den enda tillgänglig entrén in i parken.

- Lekytorna är idag placerade på plana terrasser i parkens centrala delar.
Även den intilliggande parkeringen i norr utgör en plan yta.
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- Parken fungera som en förlängning av bostadsgårdarna både för beﬁntlig
och ny bebyggelse.

G

- Den nya bostadsbebyggelsen inom dp Klockstapeln kommer att generera
ytterligare liv och rörelse i parken.

ERIN

- Rörelsemönster kommer ändras i och med exploateringen inom dp
Fröfjärden. Fler boende och besökare kommer närma sig parken från detta
håll. Den nya busshållplatsen längs Ursviksvägen blir en viktig målpunkt för
tillresande utifrån.

K
PAR

- I väster och parkens mitt ﬁnns skogsbevuxna höjdryggar med berg
i dagen varifrån man kan blicka ut över de lägre liggande omgivande
parkytorna.

EN

- Kopplingen mellan de anonyma entréerna och parkens hjärta är svag på
grund av brutna siktlinjer och otillgänglig terräng. Kopplingar till Ursviksvägen i
väster saknas helt.

8,6%

Terass/
plan yta
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- Området är relativt kuperat och parken består både av dramatiska
bergsbranter, mjukt rundade berghällar och öppna sluttande gräsytor.
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- Den nya bostadsbebyggelsen inom dp Klockstapeln kommer utgöra en
visuell och fysisk barriär mellan parken och Hallonbergens centrum.
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- Parken ligger dold mellan beﬁntlig bostadsbebyggelse och den kuperade
terrängen, inbäddad i tätvuxen vegetation med anonyma entréer mot
omgivande gator och rörelsestråk.
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Dagsol

- Inom parken ﬁnns det olika delar som erbjuder morgon-, middagsrespektive kvällssol.

- Här ﬁnns tydliga kopplingar till parkidealet stockholmsstilen där
naturen och det regionala landskapet var estetisk utgångspunkt och
parken blev en slags stiliserad natur. Här ﬁnns te x vindlande gångvägar,
öppna gräsmattor och bevarad natur. Parken skulle också vara ett aktivt
stadsbyggnadselement och en social rättighet för stadens invånare vilket
återspeglas samlingsplatserna, aktivitetsytorna och inte minst den forna
parkleken och vattenleken.

- Områdets tidstypiska stadsbyggnadskaraktär med hus i park ger ett
karaktäristiskt förhållande mellan byggnad och landskap – hus i park med
ﬂytande övergång.
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- Sittplatserna bakom den höga stödmuren under pergolan är
undanskymd, sliten och signalerar tillhåll.

ERIN

- Den nya bostadsbebyggelsen i parkens södra och västra delar inom dp
Klockstapeln bidrar till en mer befolkad och trygg park.

K
PAR

- Den lilla träbyggnaden, den höga betongstödmuren under pergolan,
gångvägars linjeföring och uppvuxna buskage skapar brutna siktlinjer, ger
döda vinklar och otrygga baksidor.

M

- Här ﬁnns både uppvuxna buskage och igenvuxna skogspartier som
skymmer sikten.

GEN
SVÄ

- Fint kvalitativt beﬁntligt naturlandskap med uppvuxna träd och berg i
dagen. Något igenvuxet, slyigt och otillgängligt. Fint lekkomplement till de
plana anlagda delarna.

LD
AJE

- Parken upplevs som otrygg där den ligger dold bakom beﬁntlig
bebyggelse och vegetation.
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FUNKTIONSPLAN

FÖRSLAG

ANNAN PLATS

BEF. GUNGSTÄLLNING OCH ÅVC, FÖRESLÅS FLYTTAS TILL

DRICKFONTÄN

POTENTIELLA VISTELSEYTOR PÅ KVARTERSMARK

SAMLINGSYTA

LEK/AKTIVITET I SLÄNT

LEK/AKTIVITET I NATURMARK

LEK/AKTIVITET

SMITVÄGAR, EJ VINTERVÄGHÅLLNING

PROMENADSTRÅK, SNÖRÖJS

PROMENADSTRÅK

ENTRÉPLATS

191

LJUSGRÅ BETONGMARKSTEN VID
VISTELSEYTOR. TRÄDÄCK VID SANDLEK.

FALLSKYDD.

PRUNKANDE FINPLANTERINGAR.

SAMLINGSPLATS. PORTIK VID ENTRÉPLATSER.

GENOMSIKTLIG PERGOLA VID CENTRAL

STRÅK MED NATURLEK

MED VISTELSE OCH LEKFULLA

STÄMNINGSFULLA GLÄNTOR
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ENTRÉYTOR, MURAR OCH SMITVÄGAR.

OCH TRÄFLIS SOM

LJUSGULT MARKTEGEL PÅ

VISTELSE OCH AKTIVITET

MÖNSTRAD GUMMIASFALT

SLINGRANDE STRÅK

ORIENTERBARHET OCH

MÅLBILDER: MATERIAL & ATMOSFÄR

CENTRAL SAMLINGSYTA FÖR

ALLA ÅLDRAR

AKTIVITETER FÖR

VARIERADE

FÖRSLAG

Entréplats, principiellt läge
-Blomsterprakt

föreslås att ﬂyttas

Beﬁntlig lekyta

-Entrématta i tegel
-Sittmöjlighet
-Portik med klätterväxter och
linspänd belysning

Garageinfart, principiellt läge

Läge nytt dike

Naturlek
-Stock och sten
-Lekskulptur

Läge beﬁntligt
dike
Band av
marktegel leder
till parkens hjärta

Brynzon gallras
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ILLUSTRATIONSPLAN

Entréplats
-Entrématta i tegel
-Blomsterprakt

Beﬁntlig sophantering
föreslås att ﬂyttas

SKALA 1:800

Entréplats (placering utreds i

kommande skede)

-Entrématta i tegel

-Blomsterprakt

-Sittmöjlighet

-Portik med klätterväxter och

linspänd belysning

-Cykelparkering
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-Portik med klätterväxter och
linspänd belysning
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Skogsdunge gallras

Stock och sten

-Basketkorgar

-Asfaltslek

-Multisportplan

Sandlek

Större barn och ungdomar

ra
räg
ﬁ/t

Samlingsyta

-Grillplats

-Utblick

-Lekskulptur

-Sittmöjlighet

-Blomsterprakt

Entréplats

-Snurr-, gung- och rutschlek

-Släntlek

-Klätterlek

-Linbana

Mellanstora barn

-Dansbana

belysning

Inkl. klätterväxter och linspänd

-Pergola med tak över sittplatser.

-Blomsterprakt

-Sittmöjligheter

Små och mellanstora barn

-Utblick

-Sittmöjlighet

-Blomsterprakt

Vistelseyta
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c
n
o
e
tt
g
a
n
å
v
Sm rr-, gu p och
u
m
-Sn
npu
tte
g
-Va
dän

Am

193

TENGBOM | MALINS PARK | SUNDBYBERGS STAD | GESTALTNINGSPROGRAM, FÖRSTUDIE 2018-12-07

Sittmöjlighet

Gym

Stock och sten

Lekfullt stråk

linspänd belysning

-Portik med klätterväxter och

-Lekskulptur

-Sittmöjlighet

-Blomsterprakt

Entréplats

ILLUSTRATIONSPLAN

n
bar

SKALA 1:400
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PERSPEKTIVBILD
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SuH/LW

SuH/LW

SuH/LW

1 Bel

2 Bel

3 LA

2.1 FS Klock, s.13.
Föreslagen
utformning

Dokument

ID

Listat av

Klar

S. Hartley, L. Westin

TO

Status

Upprättad av

Kvarstående undersökningspunkter

Dokument

2018‐09‐18

1(5)

Belysning vid övergångsställen.
Generellt

Kommentar

Endast återtående underökningspunkter för
Klockstapeln. Ursviksvägen har ett eget dokument.

Kommentar

Svar: Tas i nästa skede. Generellt

Status

Version

Saknar inritade trädförslag. Rita in befintliga som kan
sparas och nya där det går.

Ansvarig

2018‐11‐06

Reviderad datum

Effektbelysning. Generellt

Förslag på åtgärd,
hantering

Louise Westin

Reviderad av

Förstudie

Skede

Idéer gällande effektbelysning av bron finns även i projekt
där Staden arbetar med att lyfta entréerna till Sundbyberg.
Effektbelysningen ligger bara som information i förstudien.
Förslag kommer tas fram i kommande systemhandling.

Lagt in krav på en 25 meters zon omkring övergångsstället
med belysningsklass P1, som är högsta klassen

Angöringen till övergångsstället ska omfattas av en
25meters‐zon där jämnheten av belysningen anpassas så
gång‐ och cykeltrafikanter är väl synliga i hela
sektionen(GC, KB)/zonen. Typ av belysningsmontage ska
vara likväl för övergångsstället som för gatan i övrigt.

Kvarstående undersökningspunkt

Datum

90804 Klockstapeln

Delprojekt

STADSMILJÖ‐ OCH SERVICEFÖRVALTNINGEN
90800 Stadsutvecklingsprojekt Hallonbergen – Ör
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SuH/LW

SuH/LW

SuH/LW

SuH/LW

4 DV

5 LA

6 Gata

7 LSO

PM LSO

PM Gata

På grund av det stora behovet av utbyggnad av
ledningsnätet i gatumark finns det ett tidsberoende mellan
exploateringar som tex Klockstapeln och ombyggnad av
anslutning av infrastruktur. Tas inte detta i beaktning
kommer ledningar behövas läggas om flera gånger.

Korsningspunkter Örsvängen
Korsningspunkterna som är projekterade stämmer inte
överens med flöden. Tex från Malins park och vid Torget vi
Penningsgräset.
Svar: Hastighetssäkrade övergångsställen föreslås
prioriterade för skolvägar, I övrigt kan gatan passeras var
man vill. Förtydligat i text.

Växter anpassas efter dagvattenflöden och klimat.
6.1 PM DV, s. 7.
Dagvattenfördröjni
ng

Nedsänkta växtbäddar uppfyller stadens riktlinjer om att
ytlig dagvattenhantering med översvämningsytor m.m. ska
eftersträvas. De ökar fördröjningsvolymen och hjälper
således till att nå målet att vattenflöden ska fördröjas för
att motsvara avrinning från naturmark.

6.1 PM DV, s. 7‐9 Ja till magasin och skelettjord, nej till diken och nedsänkta
Dagvattenfördröjni planteringar. Redigeras
Tas i systemhandlingsskede (beslut efter samråd med
ng
SAVAB).
Tillagt text om att växtval görs utefter dagvattenflöden som
beräknas i detaljprojekteringsskede. Växter anpassas efter
dagvattenflöden och klimat.

STADSMILJÖ‐ OCH SERVICEFÖRVALTNINGEN
90800 Stadsutvecklingsprojekt Hallonbergen – Ör

Ursviksvägen och Klockstapeln. Svar:
Tas med i SH

Klockstapeln

Generellt

Generellt

2(5)
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SuH/LW

SuH/LW

SuH/LW

SuH/LW

SuH/LW

8 LSO

9 LSO

11 LSO

12 Gata

13 Gata

T‐30.1–01

T‐30.1–01

PM LSO

PM LSO

PM LSO

Eventuella trottoarkanter bör förses med nedfasad
kantsten där kärl ska rullas till avfallsfordon

För avfallshantering mot Örsvängen är lastplats planerad i
anslutning till avfallsutrymme. Kan lastplats markeras ut i
förstudien?

Den stationära sopsugen i Hallonbergen/ÖR ska byggas ut.
Nya sopsugsledningar planeras till området kring
klockstapeln. Detta behöver hanteras i
ledningssamordningen.

SAVAB har varit delaktiga i processen och gett besked om
olika framtidsplaner men detta framgår inte i rapporten.
Hur har andra ledningsägares intressen hanterats? Det är
nödvändigt att se allas behov sammanställt för att kunna få
en översikt.

Framtida behov av utbyggnad av infrastruktur ska belysas i
detta dokument. Att endast beskriva befintligt
ledningsstråk och dess konflikter utan att ta reda på
utbyggnadsplaner är inte tillräckligt underlag i en förstudie.
Det behöver inte vara mer än en analys från resp
ledningsägare motsvarande nedanstånde textförslag.
Planskisser vore ännu bättre.

STADSMILJÖ‐ OCH SERVICEFÖRVALTNINGEN
90800 Stadsutvecklingsprojekt Hallonbergen – Ör

Generellt

Klockstaplen: Skulle vara bra att synka
senaste planer från HSB för att se så
att föreslagen sektion m.m. är aktuellt
fortfarande, samt hur de löser
parkering. Det var tidigt prat om att
tillgodoräkna sig stadens mark/p‐
platser.

Generellt

Generellt

Generellt

3(5)
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SuH/LW

MH

MH

MH

MH

MH

MÖ

14 Gata

18

19

20

21

23

24 Gata

PM Gata

PM Gata

Inför systemhandling behöver kraven från förstudien
uppdateras så att mobilitetsprogram och Teknisk handbok
trumfar förstudien.

Byggaktörerna kommer ha två servislägen vardera.

En ny trappa på Förvaltarens mark förbinder Ursviksvägen
och Örsvängen.

HSB:s infarter bör samordnas med projekteringen.

HSB tillgodoräknar inte längre några besöksparkeringsfickor
på Örsvängen.

Höjder mellan parkvägen och HSB:s bebyggelse bör
samordnas för att undvika en hög sockel.

Säkerställa att gatusektion för Örsvängen i FS är
utgångspunkt för SH‐projektering eller ska den anpassas till
gatusektionen i FS Ör Centrum?

STADSMILJÖ‐ OCH SERVICEFÖRVALTNINGEN
90800 Stadsutvecklingsprojekt Hallonbergen – Ör

Generellt

Info

Info ‐ Förvaltaren tar kostnader, detta
innebär att det inte självklart behöver
bli en allmän förbindelse, men staden
hoppas påd det.

Klockstapeln

Klockstaplen

Klockstapeln

Klockstapeln: Sektionen för Ör C är
mer genomarbetad, men vi behöver
se över sektionen för Klockstapeln,
både på Örsvängen och på
Ursviksvägen eftersom förslagen
revideras och stadens planer
utvecklas.

4(5)

199

33 LSO/VA MB

Hänsyn till andra pågående/ upprioriterade exploateringar
bör tas med (beroenden och ev nya förutsättningar).

Punkt 12 Gata T‐01‐ Ska stå med som fortsatt undersökningspunkt.
1‐30
PM LSO
PM LSO är inriktat på befintliga ledningar. Beaktades behov
av nya ledningar? Servislägen till hus? à Behovsanalys VA (+
andra LÄ) bör tas in om möjligt.

31 Gata/Av Mho
fall
32 LSO
MB

Bra om avfallsrum samordnas med t ex cykelrum eftersom
grönytan mellan cykelbana och gångbana behöver
hårdgöras för att kunna utgöra dragväg samt för att
undvika att alltför många cyklar på gångbanan för att
komma till cykelrummet. En samordning medför också ett
minskat antal passager över cykelbana.

Generell kommentar är att gatorna måste synkas med
planarbetet. Just nu stämmer inte angöringsfickor i plan
med förstudie. Även infarter och annat har förändrats mot
Ursviksvägen.

?

29 Gata/Av Mho
fall

28 Gata/Av MÖ
fall

STADSMILJÖ‐ OCH SERVICEFÖRVALTNINGEN
90800 Stadsutvecklingsprojekt Hallonbergen – Ör

Generellt

Generellt

Generellt

Generellt?
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Kommunstyrelsen

Protokoll
Sammanträdesdatum:
2020-03-09

§ 53

Dnr: KS-0065/2020

15 (43)

Avtal mellan Sundbybergs stad och Trafikverket om tillfälligt
nyttjande och rivning av lökförråd/carport inom fastigheten
Ekbacken 4
Beslutsunderlag
 Avtal mellan Sundbybergs stad och Trafikverket om tillfälligt nyttjande och
rivning av lökförråd/carport inom fastigheten Ekbacken 4.
 Stadsmiljö- och tekniska nämndens yttrande den 13 februari 2020
 Samhällsbyggnads- och serviceförvaltningens skrivelse den 21 februari 2020.
Sammanfattning
Trafikverket har fått i uppdrag av regeringen att bygga ut spårkapaciteten från två
till fyra spår för Mälarbanan mellan Tomteboda och Kallhäll. Utbyggnaden sker i
etapper och delsträckor. Sundbybergs stad berörs av delsträckorna Duvbo-Spånga
samt Huvudsta-Duvbo. För delsträckan Huvudsta-Duvbo skrevs mellan parterna i
mars 2013 ett medfinansieringsavtal som möjliggör en utbyggnad av Mälarbanan till
fyra spår och en överdäckning av järnvägen genom centrala Sundbyberg. Det
aktuella området beläget inom fastigheterna Ekbacken 4 och Sundbyberg 2:22 ligger
utanför medfinansieringsavtalet. Inom området bedriver staden en
parkdepåanläggning.
Vid Trafikverkets genomförande av kommande järnvägsplaner behöver följande
åtgärder vidtas:
 Ett markområde inom stadens fastigheter Ekbacken 4 och Sundbyberg 2:22
ska överföras till Trafikverkets fastighet, Norrmalm 5:1 i Stockholm.
 Ett markområde inom stadens fastigheter Ekbacken 4 och Sundbyberg 2:22
ska upplåtas för Trafikverkets tillfälliga nyttjande under byggtiden,
 Vatten- och avloppsledningar tillhöriga Stockholm Vatten ska läggas om
inom fastigheten Ekbacken 4.
 Större delen av stadens parkdepåanläggning ska rivas.
För att reglera dessa åtgärder har förslag till tre olika avtal och överenskommelser
upprättats. Detta ärende behandlar avtal mellan Sundbybergs stad och Trafikverket
om tillfälligt nyttjande och rivning av lökförråd/carport inom fastigheten Ekbacken
4. Övriga avtal och överenskommelser behandlas parallellt i andra ärenden.
För genomförandet av projekt Mälarbanan måste två ledningar tillhöriga Stockholm
Vatten flyttas inom respektive till fastigheten Ekbacken 4. Trafikverket ombesörjer
för Stockholm Vattens räkning dessa ledningsflyttar. Upprättat förslag till avtal
reglerar villkoren för genomförandet av dessa ledningsflyttar som ska ske medan
staden fortfarande har verksamhet på platsen. Av avtalet framgår också att SAVAB
ska ha access dygnet runt till sin anläggning i området och hur det ska ske.
Trafikverket svarar för och bekostar rivning av det så kallade lökförrådet/carporten

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Upprättat förslag till avtal innebär att ett markområde inom fastigheten Ekbacken 4
för Trafikverkets tillfälliga nyttjande under byggtiden från den 1 april 2020 till 1
augusti 2020. Det upplåtna området omfattar totalt 1.764 kvadratmeter och
Trafikverkets ersättning till staden uppgår till 80.850 kronor för perioden.
Ersättningsnivån baseras på en värdering av oberoende värderingsman. Stadens
intäkter för den tillfälliga markupplåtelsen bokförs på stadens finansförvaltning.
Trafikverket ska därutöver ersätta Staden för 9 garage- och bilplatser á 2000 kronor
per månad för den tid som garaget ej kan nyttjas.
Om skador eller merkostnader i verksamheten på fastigheten Ekbacken 4 skulle
uppstå äger Staden rätt till skälig ersättning för verifierade kostnader.
Ärendet har remitterats till stadsmiljö- och tekniska nämnden för yttrande.
Nämnden upplyser att samhällsbyggnads- och serviceförvaltningens tekniska
avdelning har varit med vid framtagandet av avtalet mellan staden och Trafikverket
och har inget att erinra.
Kommunstyrelsens exploaterings- och näringslivsutskottet informerades om
ärendet vid dess sammanträde den 20 februari 2020.
Kommunstyrelsens överläggning
Under överläggningen yttrar sig Moisés Ubeira (V).
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar
1. Avtal mellan Sundbybergs stad och Trafikverket om tillfälligt nyttjande och
rivning av lökförrådet/carporten inom fastigheten Ekbacken 4 godkänns.
____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

Avtal mellan Sundbybergs stad och Trafikverket om tillfälligt
nyttjande och rivning av lökförråd/carport inom fastigheten
Ekbacken 4 i stadsdelen Duvbo
Beslutsunderlag
 Avtal mellan Sundbybergs stad och Trafikverket om tillfälligt nyttjande och
rivning av lökförråd/carport inom fastigheten Ekbacken 4.
 Stadsmiljö- och tekniska nämndens yttrande den 13 februari 2020
 Samhällsbyggnads- och serviceförvaltningens skrivelse den 21 februari 2020.
Sammanfattning
Trafikverket har fått i uppdrag av regeringen att bygga ut spårkapaciteten från två
till fyra spår för Mälarbanan mellan Tomteboda och Kallhäll. Utbyggnaden sker i
etapper och delsträckor. Sundbybergs stad berörs av delsträckorna Duvbo-Spånga
samt Huvudsta-Duvbo. För delsträckan Huvudsta-Duvbo skrevs mellan parterna i
mars 2013 ett medfinansieringsavtal som möjliggör en utbyggnad av Mälarbanan till
fyra spår och en överdäckning av järnvägen genom centrala Sundbyberg. Det
aktuella området beläget inom fastigheterna Ekbacken 4 och Sundbyberg 2:22 ligger
utanför medfinansieringsavtalet. Inom området bedriver staden en
parkdepåanläggning.
Vid Trafikverkets genomförande av kommande järnvägsplaner behöver följande
åtgärder vidtas:
 Ett markområde inom stadens fastigheter Ekbacken 4 och Sundbyberg 2:22
ska överföras till Trafikverkets fastighet, Norrmalm 5:1 i Stockholm.
 Ett markområde inom stadens fastigheter Ekbacken 4 och Sundbyberg 2:22
ska upplåtas för Trafikverkets tillfälliga nyttjande under byggtiden,
 Vatten- och avloppsledningar tillhöriga Stockholm Vatten ska läggas om
inom fastigheten Ekbacken 4.
 Större delen av stadens parkdepåanläggning ska rivas.
För att reglera dessa åtgärder har förslag till tre olika avtal och överenskommelser
upprättats. Detta ärende behandlar avtal mellan Sundbybergs stad och Trafikverket
om tillfälligt nyttjande och rivning av lökförråd/carport inom fastigheten Ekbacken
4. Övriga avtal och överenskommelser behandlas parallellt i andra ärenden.
För genomförandet av projekt Mälarbanan måste två ledningar tillhöriga Stockholm
Vatten flyttas inom respektive till fastigheten Ekbacken 4. Trafikverket ombesörjer
för Stockholm Vattens räkning dessa ledningsflyttar. Upprättat förslag till avtal
reglerar villkoren för genomförandet av dessa ledningsflyttar som ska ske medan

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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staden fortfarande har verksamhet på platsen. Av avtalet framgår också att SAVAB
ska ha access dygnet runt till sin anläggning i området och hur det ska ske.
Trafikverket svarar för och bekostar rivning av det så kallade lökförrådet/carporten
Upprättat förslag till avtal innebär att ett markområde inom fastigheten Ekbacken 4
för Trafikverkets tillfälliga nyttjande under byggtiden från den 1 april 2020 till 1
augusti 2020. Det upplåtna området omfattar totalt 1.764 kvadratmeter och
Trafikverkets ersättning till staden uppgår till 80.850 kronor för perioden.
Ersättningsnivån baseras på en värdering av oberoende värderingsman. Stadens
intäkter för den tillfälliga markupplåtelsen bokförs på stadens finansförvaltning.
Trafikverket ska därutöver ersätta Staden för 9 garage- och bilplatser á 2000 kronor
per månad för den tid som garaget ej kan nyttjas.
Om skador eller merkostnader i verksamheten på fastigheten Ekbacken 4 skulle
uppstå äger Staden rätt till skälig ersättning för verifierade kostnader.
Ärendet har remitterats till stadsmiljö- och tekniska nämnden för yttrande.
Nämnden upplyser att samhällsbyggnads- och serviceförvaltningens tekniska
avdelning har varit med vid framtagandet av avtalet mellan staden och Trafikverket
och har inget att erinra.
Exploaterings- och näringslivsutskottet informerades om ärendet vid dess
sammanträde den 20 februari 2020.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar
1. Avtal mellan Sundbybergs stad och Trafikverket om tillfälligt nyttjande och
rivning av lökförrådet/carporten inom fastigheten Ekbacken 4 godkänns.
Jan Eriksson
stadsdirektör

Emma Svensson
chef för stadsbyggnadsavdelningen
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AVTAL OM TILLFÄLLIGT NYTTJANDE OCH RIVNING
AV LÖKFÖRRÅD/CARPORT
Parter:
Mellan Staten genom Trafikverket (org.nr 202100-6297), Projekt Mälarbanan,
172 90 Sundbyberg, nedan kallad Trafikverket.
Sundbyberg stad (org.nr 212000-0175), 172 92 Sundbyberg, nedan kallad Staden, och ägare
till fastigheterna Ekbacken 4 samt Sundbyberg 2:22.
Bilaga:
Bilaga 1, Översiktskarta med områden för tillfälligt nyttjande.
Bilaga 2, bilder på byggnad som rivs

BAKGRUND
Trafikverket har fått direktiv att genomföra utbyggnad av Mälarbanan på sträckan
Tomteboda – Kallhäll från två till fyra spår.
För den del av delsträckan Huvudsta-Duvbo som berör Sundbybergs stad skrevs mellan
parterna i mars 2013 ett medfinansieringsavtal som möjliggör en utbyggnad av Mälarbanan
till fyra spår och en överdäckning av järnvägen genom centrala Sundbyberg.
Aktuellt område ligger utanför medfinansieringsavtalet, därför tecknas detta avtal.
Inom fastigheten Ekbacken 4 bedriver kommunen en växthusdepå. Anläggningen ska rivas
för att förbereda för en breddning av järnvägsanordningen. Kommunen kommer att fortsätta
att bedriva verksamheten på annan plats. Detaljplanen för berört område är upphävd.
För detta tecknas ett separat avtal om genomförande och rivning av parkdepåanlägging.
Inom berört område för detta avtal kommer Tvärbanan att påbörja arbeten med att gjuta
brostöd för den nya spårvägsbron. För att möjliggöra dessa arbeten har en överenskommelse
träffats så att Trafikverket genomför förberedande arbeten med ledningsomläggningar.
Staden kommer att bedriva växthusverksamhet inom området parallellt med Trafikverkets
ledningsomläggningar.
Utöver detta avtal tecknas en överenskommelse om fastighetsreglering för överföring av
mark från Ekbacken 4 och Sundbyberg 2:22 till Norrmalm 5:1 för genomförande av
kommande järnvägsplaner för delsträckorna Huvudsta – Duvbo och Duvbo – Spånga.
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1. OMFATTNING OCH SYFTE
Detta avtal, nedan kallat Avtalet, omfattar rivning av lökförråd/Carport, se markering med
rött kryss i kartbilaga på fastigheten Ekbacken 4, samt rätt för Trafikverket att tillfälligt
nyttja del av fastigheten Ekbacken 4, se orange markering i kartbilaga.
Syftet med avtalet är att reglera ansvar för rivning och ersättning för tillfälligt nyttjande av
delar av fastigheten samt säkerställa nödvändig samordning mellan Trafikverket och Staden
rörande ledningsflyttarna, se kartbilaga.

2. RIVNING AV BYGGNAD MM
Rivning av lökförråd/carport kan påbörjas tidigast den 1 april 2020.
Trafikverket ansvarar för rivning och bortforsling av byggnaden och byggnadstillbehör.
Trafikverket ansvarar för att samtliga myndighetstillstånd, t.ex. rivningslov, erhålls. Staden
ska vara behjälplig i hanteringen av tillstånd.
Staden ansvarar för att ta hand om det material som avses behållas inom verksamheten
innan rivning påbörjas. Eventuellt kvarvarande löst material ombesörjer och bekostar
Trafikverket borttransport av i samband med rivning av lökförrådet/carport.

3. GENOMFÖRANDE AV LEDNINGSFLYTTAR
Staden medger att ledningar tillhöriga Stockholm Vatten flyttas genom Trafikverkets försorg
till lägen som framgår av karta bilaga 1.
I syfte att säkerställa att Stadens verksamhet ska kunna fortgå under ledningsflyttarna ska
Trafikverket informera, samråda med och löpande träffa nödvändiga överenskommelser med
Stadens representanter för växthusverksamheten genom att:
•
•
•

Innan arbetet påbörjas lämna muntlig och skriftlig information ledningsflyttarnas
genomförande.
Löpande under arbetets gång hålla Staden informerad om genomförandet.
Noggrant och med god framförhållning informera Staden om tidpunkter för
sprängning så att Staden under ordnade former kan evakuera växthusen.

All trafik från och till Trafikverkets arbetsområde ska gå västerut. Ingen trafik ska gå förbi
växthusen

4. TILLFÄLLIGT NYTTJANDE
Staden upplåter ett område om ca 1764 kvm med tillfälligt nyttjande för Trafikverkets
förberedande arbeten och etableringsyta på fastigheten Ekbacken 4, se orange markering i
kartbilaga.
Den tillfälliga nyttjanderätten upplåts från den 1 april 2020 till den 1 augusti 2020.
I samband med att Trafikverket får tillträda områdena kan parterna om så önskar
kontrollmäta ytor.

5. TILLFÄLLIGT NYTTJANDE AV VÄG
Staden har en målpunkt i området och ska tillförsäkras access till denna dygnet runt, se
markering med röd triangel i kartbilaga. Trafikverket kommer att anlägga en tillfällig
anslutningsväg, se grå markering i kartbilaga som nyttjas av båda parter under
nyttjandetiden. Drift och underhåll av denna sköts av Trafikverket.
Trafikverket ska verka för att hålla en 1.5 meter bred väg för transporter till fots, se grön
markering i kartbilaga, öppen för Stadens tillträde till garaget.
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Om markförutsättningar och berg kvalitén så medger ska Trafikverket verka för att en
bredare yta kan hållas öppen, vid portarna samt verka för att prioritera återfyllning och
Stadens tillträde till garaget.

6. RÄTTIGHETER
För befintlig ledning som flyttas ombesörjer Stockholm Vatten att ledningsrätt ändras.

7. SYN AV NYTTJANDEOMRÅDETS SKICK
Innan tillträde ska Staden och Trafikverket genomföra gemensam syn av marken
Trafikverket kallar till gemensam syn.
Marken ska överlämnas avstädad eller som parterna överenskommer.

8. ERSÄTTNING OCH BETALNING
Trafikverket ska ersätta Staden för det tillfälliga intrånget på Ekbacken 4 i samband med
Trafikverkets arbeten.
Ersättning för nyttjanderättsområdet utgår med 110 kr per kvm och år ska erläggas i förskott
med start från tillträde.
Ersättningen uppgår till åttiotusen åttahundrafemtio (80 850) kronor och beräknas enligt
följande, 110 kronor/12* 5 månader * 1764 kvm.
Trafikverket ska ersätta Staden för 9 garage- och bilplatser á 2000 kronor per månad för den
tid som garaget ej kan nyttjas.
Trafikverket ska i möjligaste mån verka för att inga skador eller störningar uppstår i
samband med utförandet av ledningsomläggningar. Idet fall att skador ändå skulle uppstå är
kommunen skyldig att begränsa sin skada tex genom att skyndsamt informera Trafikverket
om störningar och ökade kostnader.
Trafikverkets organisation på plats kommer så långt det är möjligt att vara behjälpliga för att
underlätta logistiken med att stadens pågående verksamhet. Om skada ändå skulle uppstå
skador eller merkostnader i verksamheten på fastigheten Ekbacken 4 äger Staden rätt till
skälig ersättning för verifierade kostnader.
Fastighetsägaren fakturerar Trafikverket den avtalade ersättningen via e-faktura
GLN-nummer: 7350005120115
Trafikverket
FE 851
838 26 FRÖSÖN
På fakturan anges referens EF1812 samt Fastighet och Avtal.
Fakturan märks med diarienummer: TRV 2012/19352
Fakturan ska vara Trafikverket till handa senast 30 dagar innan förfallodag. Fakturering får
påbörjas i samband med Trafikverkets fysiska tillträde.

9. SAMORDNING OCH INFORMATION
Staden och Trafikverket ska kontinuerligt hålla varandra informerade om aktiviteter och för
kostnader som uppkommer till följd av detta avtal.
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10. TVIST
Eventuella tvister om tolkning eller tillämpning av detta avtal ska avgöras av allmän domstol.

11. AVTALETS GILTIGHET
Detta avtal blir giltigt från och med den tidpunkt när det undertecknats av båda parter och
under förutsättning av:
-

att rivningslov samt övriga eventuella tillstånd erhålls
att Avtalet godkänns av kommunfullmäktige i Sundbyberg med beslut som vinner
laga kraft

Detta avtal är upprättat i två likalydande exemplar varav parterna tagit var sitt.

………………………………
Ort och datum
För Staten genom
Trafikverket

………………………………
Ort och datum
För Sundbyberg kommun
Staden

………………………………
Anna Norell

………………………………
Peter Schilling
Kommunstyrelsens ordförande

………………………………
Ort och datum
För Staten genom
Trafikverket
………………………………
Stefan Holmqvist
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Avtal mellan Sundbybergs stad och Trafikverket om tillfälligt
nyttjande och rivning av parkdepåanläggning inom
fastigheterna Ekbacken 4 och Sundbyberg 2:22
Beslutsunderlag
 Avtal mellan Sundbybergs stad och Trafikverket om tillfälligt nyttjande och
rivning av parkdepåanläggning inom fastigheterna Ekbacken 4 och Sundbyberg
2:22
 Stadsmiljö- och tekniska nämndens yttrande den 13 februari 2020
 Samhällsbyggnads- och serviceförvaltningens skrivelse den 21 februari 2020.
Sammanfattning
Trafikverket har fått i uppdrag av regeringen att bygga ut spårkapaciteten från två
till fyra spår för Mälarbanan mellan Tomteboda och Kallhäll. Utbyggnaden sker i
etapper och delsträckor. Sundbybergs stad berörs av delsträckorna Duvbo-Spånga
samt Huvudsta-Duvbo. För delsträckan Huvudsta-Duvbo skrevs mellan parterna i
mars 2013 ett medfinansieringsavtal som möjliggör en utbyggnad av Mälarbanan till
fyra spår och en överdäckning av järnvägen genom centrala Sundbyberg. Det
aktuella området beläget inom fastigheterna Ekbacken 4 och Sundbyberg 2:22 ligger
utanför medfinansieringsavtalet. Inom området bedriver staden en
parkdepåanläggning.
Vid Trafikverkets genomförande av kommande järnvägsplaner behöver följande
åtgärder vidtas:





Ett markområde inom stadens fastigheter Ekbacken 4 och Sundbyberg 2:22
ska överföras till Trafikverkets fastighet, Norrmalm 5:1 i Stockholm.
Ett markområde inom stadens fastigheter Ekbacken 4 och Sundbyberg 2:22
ska upplåtas för Trafikverkets tillfälliga nyttjande under byggtiden,
Vatten- och avloppsledningar tillhöriga Stockholm Vatten ska läggas om
inom fastigheten Ekbacken 4.
Större delen av stadens parkdepåanläggning ska rivas.

För att reglera dessa åtgärder har förslag till tre olika avtal och överenskommelser
upprättats. Detta ärende behandlar förslag till avtal om tillfälligt nyttjande och
rivning av parkdepåanläggning. Övriga avtal och överenskommelser behandlas
parallellt i andra ärenden.
Upprättat förslag till avtal innebär att ett markområde inom fastigheterna Ekbacken
4 och Sundbyberg 2:22 upplåts för Trafikverkets tillfälliga nyttjande under byggtiden
från den 1 augusti 2020 till dess Trafikverket är klara med Mälarbanan inom delen
förbi området. Preliminärt förväntas byggtiden bli nio år. Det upplåtna området
omfattar totalt 2825 kvadratmeter och Trafikverkets ersättning till staden uppgår till
262.130 kronor per år. Ersättningsnivån baseras på en värdering av en oberoende
värderingsman.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Trafikverket svarar för och bekostar rivning av de byggnader som inte kan vara kvar
efter breddningen av järnvägen. Ett befintligt garage kan stå kvar och kommer
fortsätta att nyttjas av staden. Staden ska evakuera anläggningen innan Trafikverkets
tillträde. Rivningen av byggnaderna ska påbörjas i nära anslutning till Trafikverkets
tillträde den 1 augusti 2020 till det upplåtna området. Rivningen ska färdigställas
senast den 18 december 2020. Vid försening av färdigställande äger staden rätt till
ett vite på 60.000 kronor per påbörjad vecka varmed färdigställandet försenas.
Av avtalet framgår också att SAVAB ska ha access dygnet runt till sin anläggning i
området och hur det ska ske samt hur stadens tekniska verksamhet ska ha
tillgänglighet till garaget i området.
Enligt upprättat förslag till överenskommelse om fastighetsreglering (som behandlas
i annat ärende) avseende det markområde som ska överföras till Trafikverkets
fastighet ska de betala ersättning för marköverföringen när fastighetsbildningen
vunnit laga kraft vilket ligger flera år framåt i tiden. Trafikverket behöver nyttja
markområdet som ska överföras från 1 augusti 2020. För tiden fram till dess
fastighetsbildningen vunnit laga kraft betalar Trafikverket 294.580 kronor per år.
Ersättningen baseras på en värdering av en oberoende värderingsman. Stadens
intäkter för tillfälliga markupplåtelser bokförs på stadens finansförvaltning. För det
fall fastighetsbildningen och därmed marköverföringen inte kan genomföras ska
Trafikverket betala ett skadestånd till staden på 3.600.000 kronor.
Skadeståndsåtagandet dokumenteras i upprättat förslag till avtal i detta ärende. Att
denna situation skulle uppstå bedöms dock som mycket osannolik.
Ärendet har remitterats till stadsmiljö- och tekniska nämnden för yttrande.
Nämnden upplyser att samhällsbyggnads- och serviceförvaltningens tekniska
avdelning har varit med vid framtagandet av avtalet mellan staden och Trafikverket
och har inget att erinra.
Kommunstyrelsens xploaterings- och näringslivsutskottet informerades om ärendet
vid dess sammanträde den 20 februari 2020.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar
1. Avtal mellan Sundbybergs stad och Trafikverket om tillfälligt nyttjande
och rivning av parkdepåanläggning inom fastigheterna Ekbacken 4 och
Sundbyberg 2:22 godkänns.
____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

Avtal mellan Sundbybergs stad och Trafikverket om tillfälligt
nyttjande och rivning av parkdepåanläggning inom
fastigheterna Ekbacken 4 och Sundbyberg 2:22
Beslutsunderlag
 Avtal mellan Sundbybergs stad och Trafikverket om tillfälligt nyttjande och
rivning av parkdepåanläggning inom fastigheterna Ekbacken 4 och Sundbyberg
2:22
 Stadsmiljö- och tekniska nämndens yttrande den 13 februari 2020
 Samhällsbyggnads- och serviceförvaltningens skrivelse den 21 februari 2020.
Sammanfattning
Trafikverket har fått i uppdrag av regeringen att bygga ut spårkapaciteten från två
till fyra spår för Mälarbanan mellan Tomteboda och Kallhäll. Utbyggnaden sker i
etapper och delsträckor. Sundbybergs stad berörs av delsträckorna Duvbo-Spånga
samt Huvudsta-Duvbo. För delsträckan Huvudsta-Duvbo skrevs mellan parterna i
mars 2013 ett medfinansieringsavtal som möjliggör en utbyggnad av Mälarbanan till
fyra spår och en överdäckning av järnvägen genom centrala Sundbyberg. Det
aktuella området beläget inom fastigheterna Ekbacken 4 och Sundbyberg 2:22 ligger
utanför medfinansieringsavtalet. Inom området bedriver staden en
parkdepåanläggning.
Vid Trafikverkets genomförande av kommande järnvägsplaner behöver följande
åtgärder vidtas:





Ett markområde inom stadens fastigheter Ekbacken 4 och Sundbyberg 2:22
ska överföras till Trafikverkets fastighet, Norrmalm 5:1 i Stockholm.
Ett markområde inom stadens fastigheter Ekbacken 4 och Sundbyberg 2:22
ska upplåtas för Trafikverkets tillfälliga nyttjande under byggtiden,
Vatten- och avloppsledningar tillhöriga Stockholm Vatten ska läggas om
inom fastigheten Ekbacken 4.
Större delen av stadens parkdepåanläggning ska rivas.

För att reglera dessa åtgärder har förslag till tre olika avtal och överenskommelser
upprättats. Detta ärende behandlar förslag till avtal om tillfälligt nyttjande och
rivning av parkdepåanläggning. Övriga avtal och överenskommelser behandlas
parallellt i andra ärenden.
Upprättat förslag till avtal innebär att ett markområde inom fastigheterna Ekbacken
4 och Sundbyberg 2:22 upplåts för Trafikverkets tillfälliga nyttjande under byggtiden
från den 1 augusti 2020 till dess Trafikverket är klara med Mälarbanan inom delen
förbi området. Preliminärt förväntas byggtiden bli nio år. Det upplåtna området

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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omfattar totalt 2825 kvadratmeter och Trafikverkets ersättning till staden uppgår till
262.130 kronor per år. Ersättningsnivån baseras på en värdering av en oberoende
värderingsman.
Trafikverket svarar för och bekostar rivning av de byggnader som inte kan vara kvar
efter breddningen av järnvägen. Ett befintligt garage kan stå kvar och kommer
fortsätta att nyttjas av staden. Staden ska evakuera anläggningen innan Trafikverkets
tillträde. Rivningen av byggnaderna ska påbörjas i nära anslutning till Trafikverkets
tillträde den 1 augusti 2020 till det upplåtna området. Rivningen ska färdigställas
senast den 18 december 2020. Vid försening av färdigställande äger staden rätt till
ett vite på 60.000 kronor per påbörjad vecka varmed färdigställandet försenas.
Av avtalet framgår också att SAVAB ska ha access dygnet runt till sin anläggning i
området och hur det ska ske samt hur stadens tekniska verksamhet ska ha
tillgänglighet till garaget i området.
Enligt upprättat förslag till överenskommelse om fastighetsreglering (som behandlas
i annat ärende) avseende det markområde som ska överföras till Trafikverkets
fastighet ska de betala ersättning för marköverföringen när fastighetsbildningen
vunnit laga kraft vilket ligger flera år framåt i tiden. Trafikverket behöver nyttja
markområdet som ska överföras från 1 augusti 2020. För tiden fram till dess
fastighetsbildningen vunnit laga kraft betalar Trafikverket 294.580 kronor per år.
Ersättningen baseras på en värdering av en oberoende värderingsman. Stadens
intäkter för tillfälliga markupplåtelser bokförs på stadens finansförvaltning. För det
fall fastighetsbildningen och därmed marköverföringen inte kan genomföras ska
Trafikverket betala ett skadestånd till staden på 3.600.000 kronor.
Skadeståndsåtagandet dokumenteras i upprättat förslag till avtal i detta ärende. Att
denna situation skulle uppstå bedöms dock som mycket osannolik.
Ärendet har remitterats till stadsmiljö- och tekniska nämnden för yttrande.
Nämnden upplyser att samhällsbyggnads- och serviceförvaltningens tekniska
avdelning har varit med vid framtagandet av avtalet mellan staden och Trafikverket
och har inget att erinra.
Exploaterings- och näringslivsutskottet informerades om ärendet vid dess
sammanträde den 20 februari 2020.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar
1. Avtal mellan Sundbybergs stad och Trafikverket om tillfälligt nyttjande
och rivning av parkdepåanläggning inom fastigheterna Ekbacken 4 och
Sundbyberg 2:22 godkänns.

Jan Eriksson
stadsdirektör

Emma Svensson
chef för stadsbyggnadsavdelningen
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AVTAL OM TILLFÄLLIGT NYTTJANDE OCH RIVNING
AV PARKDEPÅANLÄGGNING
Parter:
Mellan Staten genom Trafikverket (org.nr 202100-6297), Projekt Mälarbanan,
172 90 Sundbyberg, nedan kallad Trafikverket.
Sundbyberg stad (org.nr 212000-0175), 172 92 Sundbyberg, nedan kallad Staden, och ägare
till fastigheterna Ekbacken 4 samt Sundbyberg 2:22.
Bilaga:
Bilaga 1, Översiktskarta med områden för tillfälligt nyttjande.

BAKGRUND
Trafikverket har fått direktiv att genomföra utbyggnad av Mälarbanan på sträckan
Tomteboda – Kallhäll från två till fyra spår.
Utbyggnaden av Mälarbanan sker i etapper och delsträckor. Sundbybergs stad berörs av
delsträckorna Duvbo-Spånga samt Huvudsta-Duvbo.
För den del av delsträckan Huvudsta-Duvbo som berör Sundbybergs stad skrevs mellan
parterna i mars 2013 ett medfinansieringsavtal som möjliggör en utbyggnad av Mälarbanan
till fyra spår och en överdäckning av järnvägen genom centrala Sundbyberg.
Aktuellt område ligger utanför medfinansieringsavtalet, därför tecknas detta avtal.
Inom fastigheten Ekbacken 4 bedriver kommunen en växthusdepå. Alla byggnader på
fastigheten förutom garaget ska rivas. Kommunen ska fortsätta att bedriva verksamheten på
annan plats. Detaljplanen för berört område är upphävd.
Utöver detta avtal tecknas en överenskommelse om fastighetsreglering för överföring av
mark från Ekbacken 4 och Sundbyberg 2:22 till Norrmalm 5:1 för genomförande av
kommande järnvägsplaner för delsträckorna Huvudsta – Duvbo och Duvbo – Spånga.

1. OMFATTNING OCH SYFTE
Detta avtal, nedan kallat Avtalet, omfattar rivning av parkdepån på fastigheten Ekbacken 4,
samt rätt för Trafikverket att tillfälligt nyttja del av fastigheterna Ekbacken 4 och Sundbyberg
2:22 under utbyggnadstiden av Mälarbanan.
Syftet med avtalet är att reglera ansvar för rivning och ersättning för tillfälligt nyttjande av
fastigheten.

2. RIVNING AV PARKDEPÅANLÄGGNING
Rivning av byggnaderna kan påbörjas tidigast den 1 augusti 2020. Parterna är medvetna om
riskerna med att tomställda byggnader blir stående och att det kan leda till onödiga
kostnader och olägenheter såsom nedskräpning och avhysning mm. Rivningen ska därför
påbörjas i nära samband med Trafikverkets tillträde och färdigställas senast den 18
december 2020. I det fall färdigställandet försenas till efter den 18 december 2020 ska
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Trafikverket betala ett vite på 60.000 kronor för varje påbörjad vecka varmed
färdigställandet försenas.
Trafikverket ansvarar för rivning och bortforsling av samtliga till fastigheten Ekbacken 4
tillhörande byggnader och byggnadstillbehör, förutom garagebyggnaden, byggnader som ska
rivas markeras med röda kryss i bilaga 1.
Trafikverket ansvarar för att samtliga myndighetstillstånd, t.ex. rivningslov, erhålls. Staden
ska vara behjälplig i hanteringen av tillstånd.
Staden ansvarar för att ta hand om det material som avses behållas inom verksamheten
innan rivning påbörjas. Eventuellt kvarvarande löst material ombesörjer och bekostar
Trafikverket borttransport av i samband med rivning av byggnaderna.

3. TILLFÄLLIGT NYTTJANDE
Staden ger Trafikverket rätt att använda redovisade områden på fastigheterna Ekbacken 4
och Sundbyberg 2:22 i samband med utbyggnaden av Mälarbanan. Områdenas ungefärliga
arealer uppgår till totalt ca 6482 kvm. Ytorna kommer att nyttjas under olika tider och är
uppdelade enligt nedan.
Område A) ca 2825 kvm
Staden upplåter ett område om ca 2383 kvm med tillfälligt nyttjande för Trafikverkets
förberedande arbeten och etableringsyta på fastigheten Ekbacken 4, samt ett område om ca
442 kvm på fastigheten Sundbyberg 2:22, se gult område på bilaga 1.
Den tillfälliga nyttjanderätten upplåts från den 1 augusti 2020 till dess att arbetena med
utbyggnaden av Mälarbanan har färdigställs. Tiden för genomförande beräknas till ca 9 år.
Område B) ca 3657 kvm
Staden upplåter ett område om ca 2657 kvm med tillfälligt nyttjande för Trafikverkets
förberedande arbeten och etableringsyta på fastigheten Ekbacken 4, samt ett område om ca
979 kvm på fastigheten Sundbyberg 2:22, se rödlila område på bilaga 1.
Den tillfälliga nyttjanderätten upplåts från den 1 augusti 2020 till dess att
fastighetsbildningen har vunnit laga kraft.
I samband med att Trafikverket får tillträda områdena kan parterna om så önskas
kontrollmäta ytor.
Trafikverket har rätt till förlängning av nyttjanderättstiden med 1 år i taget. Förlängning av
nyttjanderättstiden ska ske skriftligen minst 3 månader innan nyttjanderättstidens utgång.
I samband med förlängning är parterna överens om att ytor kan återlämnas och ersättningen
justeras enligt nedan.
Uppsägning av nyttjanderättsområden
Om Trafikverkets arbeten med Mälarbanan färdigställs tidigare än den beräknade byggtiden
om 9 år, kan områden frånträdas tidigare. Trafikverket ska meddela uppsägning senast 3
månader innan frånträde.

4. TILLFÄLLIGT NYTTJANDE AV VÄG
Stadens väg inom Ekbacken 4 måste läggas om i ett nytt läge. Den nya vägen ska, av
Trafikverket, byggas och bekostas med motsvarande standard och godkännas av Staden.
Vägen ska ha den ungefärliga sträckning som markeras med grön färg i bilaga 1.
Staden har en målpunkt i området med skalskydd, Staden ska tillförsäkras access till denna
dygnet runt, se markering med röd triangel i bilaga 1.
Garagebyggnaden och nödvändig yta framför, markerad med blå färg i bilaga 1, ska vara
tillgänglig med driftfordon hela avtalstiden.
Drift och underhåll av vägen sköts och bekostas av Trafikverket under avtalstiden.
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5. RÄTTIGHETER
Inom fastigheten Ekbacken 4 finns ett officialservitut som medger fastigheten Sundbyberg
2:22 rätt att använda område över fastigheten för väg samt en ledningsrätt till förmån för
Stockholm Vatten. Både väg och ledning behöver flyttas till nya lägen inom fastigheten på
grund av Trafikverkets planerade arbeten.
Staden ska tillse förändring av servitutet gällande ny förläggning av vägen.

6. SYN AV NYTTJANDEOMRÅDETS SKICK
Innan tillträde ska Staden och Trafikverket genomföra gemensam syn av marken. Syn ska
även genomföras för de delar som ska återlämnas. Trafikverket kallar till gemensam syn.
Marken ska över- och återlämnas avstädad eller som parterna överenskommer.

7. ERSÄTTNING OCH BETALNING
Trafikverket ska ersätta Staden för det tillfälliga intrånget på Ekbacken 4 i samband med
Trafikverkets arbeten, ersättningen fördelas enligt följande.
Ersättningen för område A inom Ekbacken 4)
Ersättning för nyttjanderättsområdet utgår med 110 kr per kvm och år ska erläggas i förskott
med start från tillträde.
Ersättning per år uppgår till tvåhundrasextiotvå tusen etthundratrettio (262 130) kronor och
betalas för ett år i taget. Ersättningen beräknas enligt följande, 110 kronor/12* antal
månader * 2383 kvm. Utbetald ersättning för innestående kalenderår återgår inte.
För område B inom Ekbacken 4) ska ersättning erläggas från tillträdet till dess att
lantmäteriförrättningen rörande järnvägen vinner lagakraft.
Ersättningen ska beräknas enligt följande, 110 kronor/12* antal månader * 2678 kvm.
294 580 kronor per år. Utbetald ersättning för innestående kalenderår återgår inte.
För område A+B) inom Sundbyberg 2:22
Nyttjanderättsområdena inom Sundbyberg 2:22 upplåts utan ersättning, se gult och lila
område på bilaga 1.
I det fallet att staden vill ta med något av fastighetstillbehören godkänner Trafikverket att
staden på egen bekostnad får montera och ta med dessa. Staden får inventarierna utan att
ersätta Trafikverket. Kostnader för tid för montering och flytt av fastighetstillbehör från
befintliga byggnader bärs av Staden.

8. SKADESTÅND
Om fastighetsbildningen av område B inte kan komma att genomföras ska Trafikverket
erlägga ett skadestånd. Parterna är överens om att ersättning för annan skada ska utbetalas i
det fall att byggnaderna rivs utan att Trafikverket senare tillträder marken. Summan som ska
betalas ut om fastighetsbildningen faller är tremiljoner sexhundra tusen 3 600 000 kronor.
Om Trafikverket inte kan hålla access till garaget under hela byggtiden ska Staden ersättas
för ersättningsparkeringar, ersättningen beräknas enligt följande, 9 bilar * 2000 kr/månad.
Ersättningen betalas i förskott för varje påbörjad månad.
Staden äger även rätt till ersättning för utlagda verifierade kostnader i samband med flytt.
Fastighetsägaren fakturerar Trafikverket den avtalade ersättningen via e-faktura
GLN-nummer: 7350005120115
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Trafikverket
FE 851
838 26 FRÖSÖN
På fakturan anges referens EF1812 samt Fastighet och Avtal.
Fakturan märks med diarienummer: TRV 2012/19352
Fakturan ska vara Trafikverket till handa senast 30 dagar innan förfallodag. Fakturering får
påbörjas i samband med Trafikverkets fysiska tillträde.

9. SAMORDNING OCH INFORMATION
Staden och Trafikverket ska kontinuerligt hålla varandra informerade om aktiviteter och
prognoser för kostnader som uppkommer till följd av detta avtal.

10. ÄNDRINGAR OCH TILLÄGG
Vid ändringar av avtalets innehåll ska dessa överenskommas i separata tilläggsavtal.

11. TVIST
Eventuella tvister om tolkning eller tillämpning av detta avtal ska avgöras av allmän domstol.

12. AVTALETS GILTIGHET
Detta avtal blir giltigt från och med den tidpunkt när det undertecknats av båda parter och
under förutsättning av:
-

att rivningslov samt övriga eventuella tillstånd erhålls
att Avtalet godkänns av kommunfullmäktige i Sundbyberg med beslut som vinner
laga kraft

Detta avtal är upprättat i två likalydande exemplar varav parterna tagit var sitt.

………………………………
Ort och datum
För Staten genom
Trafikverket

………………………………
Ort och datum
För Sundbyberg kommun

………………………………
Anna Norell

………………………………
Peter Schilling
Kommunstyrelsens ordförande

………………………………
Ort och datum
För Staten genom
Trafikverket

………………………………
Stefan Holmqvist

219

BETECKNINGAR

4
:
9

4

6B 6A

ny väg

SPÅRMITT

150

SKAPAD AV

220

0METER 50

200AÅn

GODKÄND AV

GRANSKAD AV

EPn

DATUM

2019-12-06

SKALA

1:1000

FORMAT

A3

RITNINGSNUMMER FÖRVALTNING

23

en
ng
du
Ek

BLAD

NÄSTA BLAD

RITNINGSNUMMER PROJEKT

ÄNDR.

BANDEL

445

-

+

+

21
KILOMETER+METER

ANLÄGGNINGSTYP

AVTALSBILAGA

HANDLINGSTYP

1

EKBACKEN 4 & SUNDBYBERG 2:22, PLANRITNING

ÖVERENSKOMMELSE OM FASTIGHETSREGLERING

BILAGA 1

T
GE
G
Ä
L
O
S
MÄLARBANAN

2
>
4
3
:
1

N
GE
N
U
KD
E

Yta B idag tillhörande Ekbacken 4 & Sundbyberg 2:22 och som ska övergå i

100

varav 2678 m² är inom
Ekbacken 4 och 979 m²
inom Sundbyberg 2:22

3657 m²,

:
2

2

d
n
ä
r
g
s
k
c
a
b
Ek
G
ER
B
BY
D
N
SU
2
2

4

Trafikverkets fastighet Norrmalm 5:1

tillfälligt av Trafikverket

4A

B. Permanent ägande

N
KE
C
BA
K
E
6C

Yta A idag tillhörande Ekbacken 4 & Sundbyberg 2:22 och som ska nyttjas

varav 2383 m² är inom
Ekbacken 4 och 442 m²
inom Sundbyberg 2:22

6

8

A. Tillfälligt nyttjande
2825 m²,

GRÄNS JÄRNVÄG SPLAN
KM 7+900

en
k
c
ba
Ek

4B

4C

Bilaga 1

221

Kommunstyrelsen

Protokoll
Sammanträdesdatum:
2020-03-09

§ 54

Dnr: KS-0066/2020

17 (43)

Överenskommelse om fastighetsreglering mellan Sundbybergs
stad och Trafikverket berörande fastigheterna Ekbacken 4 i
Sundbyberg, Sundbyberg 2:22 och Norrmalm 5:1 i Stockholm
samt justering av kommungränsen mot Stockholm
Beslutsunderlag
 Överenskommelse om fastighetsreglering mellan Sundbybergs stad och
Trafikverket berörande fastigheterna Ekbacken 4 i Sundbyberg, Sundbyberg
2:22 och Norrmalm 5:1 i Stockholm.
 Stadsmiljö- och tekniska nämndens yttrande den 13 februari 2020
 Samhällsbyggnads- och serviceförvaltningens skrivelse den 21 februari 2020.
Sammanfattning
Trafikverket har fått i uppdrag av regeringen att bygga ut spårkapaciteten från två
till fyra spår för Mälarbanan mellan Tomteboda och Kallhäll. Utbyggnaden sker i
etapper och delsträckor. Sundbybergs stad berörs av delsträckorna Duvbo-Spånga
samt Huvudsta-Duvbo. För delsträckan Huvudsta-Duvbo skrevs mellan parterna i
mars 2013 ett medfinansieringsavtal som möjliggör en utbyggnad av Mälarbanan till
fyra spår och en överdäckning av järnvägen genom centrala Sundbyberg. Det
aktuella området beläget inom fastigheterna Ekbacken 4 och Sundbyberg 2:22 ligger
utanför medfinansieringsavtalet. Inom området bedriver staden en parkdepåanläggning.
Vid Trafikverkets genomförande av kommande järnvägsplaner behöver följande
åtgärder vidtas:
 Ett markområde inom stadens fastigheter ska överföras till Trafikverkets
fastighet, Norrmalm 5:1 i Stockholm.
 Ett markområde ska upplåtas för Trafikverkets tillfälliga nyttjande under
byggtiden,
 Vatten- och avloppsledningar tillhöriga Stockholm Vatten ska läggas om
inom fastigheten Ekbacken 4.
 Stadens parkdepåanläggning ska rivas.
För att reglera dessa åtgärder har förslag till tre olika avtal och överenskommelser
upprättats. Detta ärende behandlar förslag till överenskommelse om
fastighetsreglering för överföring av ett markområde mellan Sundbybergs stads
fastigheter Ekbacken 4 respektive Sundbyberg 2:22 till Trafikverkets
järnvägsfastighet Norrmalm 5:1 i Stockholm. Övriga avtal och överenskommelser
behandlas parallellt i andra ärenden.
Upprättat förslag till överenskommelse innebär att ett markområde inom stadens
fastigheter Ekbacken 4 och Sundbyberg 2:22 omfattande 3.657 kvadratmeter
överförs till Trafikverkets fastighet Norrmalm 5:1 i Stockholm. Trafikverket betalar
en ersättning på totalt 9.212.500 kronor för marken. Ersättningens storlek baseras

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

Protokoll
Sammanträdesdatum:
2020-03-09

18 (43)

på en värdering av en oberoende värderingsman och utgörs av aktuellt
marknadsvärde med ett påslag på 25 % enligt Expropriationslagens regler som ska
tillämpas i detta fall. Trafikverket betalar kostnaderna för fastighetsbildning för
genomförande av denna överenskommelse. Ersättningen betalas när
fastighetsbildningen vunnit laga kraft då Trafikverket tillträder som ägare till
markområdet. För Trafikverkets nyttjande av området dessförinnan har ett avtal om
tillfälligt nyttjande tecknats som behandlas i ärendet Avtal mellan Sundbybergs stad och
Trafikverket om tillfälligt nyttjande och rivning av parkdepåanläggning inom fastigheterna
Ekbacken 4 och Sundbyberg 2:22 (kommunstyrelsens diarienummer KS-0395/2018).
Stadens intäkter för markförsäljningen bokförs på stadens finansförvaltning.
Överenskommelsen är villkorad av att järnvägsplanerna för sträckorna DuvboSpånga och Huvudsta-Duvbo vinner laga kraft. Om detta inte blir fallet och
fastighetsbildningen och marköverföringen därmed inte kan genomföras ska
Trafikverket betala en ersättning till staden på 3.600.000 kronor. Även detta
åtagande dokumenteras i avtalet om Mälarbanan som behandlas i ärendet KS0395/2018.
Genomförandet av denna marköverföring innebär att gränsen mellan Sundbybergs
och Stockholms kommuner flyttas så att Sundbyberg blir 3657 kvadratmeter
mindre.
Ärendet har remitterats till stadsmiljö- och tekniska nämnden för yttrande.
Nämnden ställer sig bakom överenskommelsen om fastighetsreglering och har inget
att erinra.
Kommunstyrelsens exploaterings- och näringslivsutskottet informerades om
ärendet vid dess sammanträde den 20 februari 2020.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar
1. Avtal mellan Sundbybergs stad och Trafikverket om tillfälligt nyttjande och
rivning av lökförrådet/carporten inom fastigheten Ekbacken 4 godkänns
2. Genomförande av aktuell justering av kommungräns mot Stockholms
kommun godkänns.
____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Samhällsbyggnads- och
serviceförvaltningen
Per-Håkan Genberg/Emma Svensson

2020-02-21
Dnr KS-0066/2020

1 (2)

Kommunstyrelsen

Överenskommelse om fastighetsreglering mellan Sundbybergs
stad och Trafikverket berörande fastigheterna Ekbacken 4 i
Sundbyberg, Sundbyberg 2:22 och Norrmalm 5:1 i Stockholm
samt justering av kommungränsen mot Stockholm
Beslutsunderlag
 Överenskommelse om fastighetsreglering mellan Sundbybergs stad och
Trafikverket berörande fastigheterna Ekbacken 4 i Sundbyberg, Sundbyberg
2:22 och Norrmalm 5:1 i Stockholm.
 Stadsmiljö- och tekniska nämndens yttrande den 13 februari 2020
 Samhällsbyggnads- och serviceförvaltningens skrivelse den 21 februari 2020.
Sammanfattning
Trafikverket har fått i uppdrag av regeringen att bygga ut spårkapaciteten från två
till fyra spår för Mälarbanan mellan Tomteboda och Kallhäll. Utbyggnaden sker i
etapper och delsträckor. Sundbybergs stad berörs av delsträckorna Duvbo-Spånga
samt Huvudsta-Duvbo. För delsträckan Huvudsta-Duvbo skrevs mellan parterna i
mars 2013 ett medfinansieringsavtal som möjliggör en utbyggnad av Mälarbanan till
fyra spår och en överdäckning av järnvägen genom centrala Sundbyberg. Det
aktuella området beläget inom fastigheterna Ekbacken 4 och Sundbyberg 2:22 ligger
utanför medfinansieringsavtalet. Inom området bedriver staden en parkdepåanläggning.
Vid Trafikverkets genomförande av kommande järnvägsplaner behöver följande
åtgärder vidtas:
 Ett markområde inom stadens fastigheter ska överföras till Trafikverkets
fastighet, Norrmalm 5:1 i Stockholm.
 Ett markområde ska upplåtas för Trafikverkets tillfälliga nyttjande under
byggtiden,
 Vatten- och avloppsledningar tillhöriga Stockholm Vatten ska läggas om
inom fastigheten Ekbacken 4.
 Stadens parkdepåanläggning ska rivas.
För att reglera dessa åtgärder har förslag till tre olika avtal och överenskommelser
upprättats. Detta ärende behandlar förslag till överenskommelse om
fastighetsreglering för överföring av ett markområde mellan Sundbybergs stads
fastigheter Ekbacken 4 respektive Sundbyberg 2:22 till Trafikverkets
järnvägsfastighet Norrmalm 5:1 i Stockholm. Övriga avtal och överenskommelser
behandlas parallellt i andra ärenden.

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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Samhällsbyggnads- och
serviceförvaltningen
Per-Håkan Genberg/Emma Svensson

2020-02-21
Dnr KS-0066/2020

2 (2)

Upprättat förslag till överenskommelse innebär att ett markområde inom stadens
fastigheter Ekbacken 4 och Sundbyberg 2:22 omfattande 3.657 kvadratmeter
överförs till Trafikverkets fastighet Norrmalm 5:1 i Stockholm. Trafikverket betalar
en ersättning på totalt 9.212.500 kronor för marken. Ersättningens storlek baseras
på en värdering av en oberoende värderingsman och utgörs av aktuellt
marknadsvärde med ett påslag på 25 % enligt Expropriationslagens regler som ska
tillämpas i detta fall. Trafikverket betalar kostnaderna för fastighetsbildning för
genomförande av denna överenskommelse. Ersättningen betalas när
fastighetsbildningen vunnit laga kraft då Trafikverket tillträder som ägare till
markområdet. För Trafikverkets nyttjande av området dessförinnan har ett avtal om
tillfälligt nyttjande tecknats som behandlas i ärendet Avtal mellan Sundbybergs stad och
Trafikverket om tillfälligt nyttjande och rivning av parkdepåanläggning inom fastigheterna
Ekbacken 4 och Sundbyberg 2:22 (kommunstyrelsens diarienummer KS-0395/2018).
Stadens intäkter för markförsäljningen bokförs på stadens finansförvaltning.
Överenskommelsen är villkorad av att järnvägsplanerna för sträckorna DuvboSpånga och Huvudsta-Duvbo vinner laga kraft. Om detta inte blir fallet och
fastighetsbildningen och marköverföringen därmed inte kan genomföras ska
Trafikverket betala en ersättning till staden på 3.600.000 kronor. Även detta
åtagande dokumenteras i avtalet om Mälarbanan som behandlas i ärendet KS0395/2018.
Genomförandet av denna marköverföring innebär att gränsen mellan Sundbybergs
och Stockholms kommuner flyttas så att Sundbyberg blir 3657 kvadratmeter
mindre.
Ärendet har remitterats till stadsmiljö- och tekniska nämnden för yttrande.
Nämnden ställer sig bakom överenskommelsen om fastighetsreglering och har inget
att erinra.
Exploaterings- och näringslivsutskottet informerades om ärendet vid dess
sammanträde den 20 februari 2020.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar
1. Avtal mellan Sundbybergs stad och Trafikverket om tillfälligt nyttjande och
rivning av lökförrådet/carporten inom fastigheten Ekbacken 4 godkänns
2. Genomförande av aktuell justering av kommungräns mot Stockholms
kommun godkänns.

Jan Eriksson
stadsdirektör

Emma Svensson
chef för stadsbyggnadsavdelningen
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ÖVERENSKOMMELSE OM FASTIGHETSREGLERING

PARTER:
Sundbybergs kommun (org.nr: 212000-0175)
Ekbacksgränd 8, 172 37 SUNDBYBERG
såsom ägare till fastigheten Sundbyberg Ekbacken 4 och
Sundbyberg 2:22, i Sundbybergs kommun.
Nedan kallad Staden.
Staten genom Trafikverket, (org.nr: 202100-6297),
Projekt Mälarbanan, 172 90 Sundbyberg
såsom ägare till fastigheten Norrmalm 5:1, i Stockholms
kommun.
Nedan kallad Trafikverket.

Bilaga: bilaga 1 översiktskarta

BAKGRUND
Trafikverket har fått i uppdrag av regeringen att bygga ut spårkapaciteten från två till fyra
spår för Mälarbanan mellan Tomteboda och Kallhäll.
Trafikverket tar nu fram en Järnvägsplan för delsträckan Duvbo-Spånga inom Projekt
Mälarbanan. Stockholm Stad upprättar samtidigt nya detaljplaner för utbyggnadsområdet.
Parallellt med denna överenskommelse tas ett avtal om tillfälligt nyttjande och rivning av
parkdepåanlägging fram som undertecknas samtidigt
Planen för fastigheterna är upphävd för de delar som rör överföring av mark till Trafikverkets
framtida järnvägsanläggning. Planläggningsprocessen för en framtida järnvägsanläggning är
långt framskriden med granskning under 2020. Trafikverket bedömer att en ansökan om
fastighetsbildning är förenlig med kravet om ändamålsenlig fastighetsbildning.

__________________________________________________
1

ÖVERFÖRDA OMRÅDEN
Från fastigheten Sundbyberg Ekbacken 4 överförs till intilliggande järnvägsfastighet
Norrmalm 5:1 det område (om ca 2678 kvm) som markerats med lila röd på bilaga 1.
Från fastigheten Sundbyberg, Sundbyberg 2:22 överförs till intilliggande järnvägsfastighet
Norrmalm 5:1 det område (om ca 979 kvm) som markerats med lila röd på bilaga 1.

2

TILLTRÄDE
Trafikverket medges fysiskt tillträde till delar av området enligt reglering i ”Avtal om tillfälligt
nyttjande och rivning av parkdepåanläggning” mellan Trafikverket och Fastighetsägaren.
Formellt tillträde sker när Lantmäterimyndighetens fastighetsbildningsbeslut vunnit laga
kraft.
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3

ERSÄTTNING
Trafikverket ska till Staden, fastighetsägaren av Ekbacken 4, erlägga en överenskommen
ersättning om åttamiljoner femhundra tusen (8 500 000) kronor. I ersättningen ingår ett
påslag om 25 % enligt Expropriationslagen.
Trafikverket ska till Staden, fastighetsägaren av Sundbyberg 2:22, erlägga en överenskommen
ersättning om sjuhundra tolvtusen femhundra (712 500 kronor). I ersättningen ingår ett
påslag om 25 % enligt Expropriationslagen.
Den totala ersättningen för Ekbacken 4 och Sundbyberg 2:22 inklusive 25 % påslag enligt
Expropriationslagen uppgår till niomiljoner tvåhundra tolvtusen femhundra (9 212 500)
kronor.
Ersättning ska betalas inom 4 veckor efter att förrättningen vunnit laga kraft.
Den överenskomna ersättningen faktureras via e-faktura;
GLN-nummer: 7350005120115
Trafikverket
FE 851
838 26 FRÖSÖN
På fakturan anges referens EF1812 samt Fastighet och Avtal samt avtalets ärendenummer
TRV 2012/19352.
Fakturan ska vara Trafikverket tillhanda senast 30 dagar före förfallodag.

4

JÄMKNING AV GRÄNSER M.M.
Parterna är skyldiga att utan ersättning finna sig i sådana mindre jämkningar beträffande
gränser, särskilda rättigheter och dylikt, som inte strider mot vad som var avsett vid
tillkomsten av denna överenskommelse och som vid fastighetsbildningsförrättning bedöms
nödvändiga för att åstadkomma en ändamålsenlig fastighetsindelning.

5

SERVITUT OCH ANDRA RÄTTIGHETER
Inom området som överförs på Ekbacken 4 finns ett officialservitut för väg med
rättighetsnummer 183-98/10.1. I samband med fastighetsbildningsförrättningen ska
officialservitutet omlokaliseras med en lämplig sträckning inom resterande del av fastigheten
Ekbacken 4.
På fastigheten Ekbacken 4 finns även en ledningsrätt med rättighetsnummer 183-01/1.1 som
ledningsägaren kommer att begära omprövning av.
Fastighetsägaren garanterar att Området inte besväras av några ytterligare servitut,
nyttjanderätter eller annan rätt, utöver vad som framgår av fastighetsregistret.

6

SKICK M.M.
Området ska på tillträdesdagen vara utrymt från lös egendom och avstädat.

7

ANSÖKAN OM FASTIGHETSBILDNING
Trafikverket ska ansöka om fastighetsbildning för att genomföra denna överenskommelse.
Fastighetsägaren biträder härmed ansökan.

8

FÖRRÄTTNINGSKOSTNADER OCH AKTMOTTAGARE
Ägaren av Norrmalm 5:1 står för förrättningskostnaden.
Kopia av förrättningsakten skickas till båda parterna.
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9

FÖRBEHÅLL VID EVENTUELL FÖRSÄLJNING
Fastighetsägaren förbinder sig, att vid eventuell försäljning av fastigheten, mot den nye
ägaren göra förbehåll så att detta avtal består.

10 AVTALETS GILTIGHET
Detta avtal gäller under förutsättning att:
- Avtalet godkänns av kommunfullmäktige med beslut som vinner laga kraft.

______________________________________________
Av detta avtal är tre (3) exemplar upprättade varav parterna erhållit var sitt och det tredje ska
genom köparens försorg överlämnas till Lantmäteriet.

………………………………
Ort och datum

………………………………
Ort och datum

För Staten genom

För Sundbyberg kommun

Trafikverket

Staden

………………………………
Anna Norell

………………………………
Peter Schilling
Kommunstyrelsens ordförande

………………………………
Ort och datum
För Staten genom
Trafikverket

………………………………
Staffan Bylander
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Kommunstyrelsen

Protokoll
Sammanträdesdatum:
2020-03-09

§ 57

Dnr: KS-0233/2016

21 (43)

Svar på motion - Motverka otillåten andrahandsuthyrning.
Väckt av Jesper Wiklund (V)
Beslutsunderlag
 Motion väckt vid kommunfullmäktiges sammanträde den 25 april 2016, § 147
 Fastighets AB Förvaltarens yttrande den 10 april 2017
 Kommunstyrelsens ordförandes förslag till svar den 27 februari 2020
 Kommunstyrelsens ordförandes skrivelse den 27 februari 2020
Tillkommande beslutsunderlag
 Vänsterpartiets skrivelse den 9 mars 2020
Sammanfattning
Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 25 april 2016 väcktes en motion av
Jesper Wiklund (V) om att uppdra åt Fastighets AB Förvaltaren att rapportera till
staden vilka bedömningar som finns kring mängden lägenheter som olovligen hyrs
ut i andra hand samt vilka åtgärder man vidtagit eller ämnar vidta för att stävja detta.
Motionen har remitterats till Fastighets AB Förvaltaren för yttrande.
Kommunstyrelsens överläggning
Yrkanden
Moisés Ubeira (V) yrkar bifall till Vänsterpartiets skrivelse den 9 mars 2020
innebärande att motionen skall bifallas.
Peter Schilling (S) yrkar bifall till det utsända förslaget innebärande att motionen ska
anses vara besvarad.
Under överläggningen yttrar sig Nina Lundström (L) i övrigt.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på de båda förslagen och finner att
kommunstyrelsen bifaller det utsända förslaget.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar
1. Motionen anses besvarad.
Reservation
Kommunstyrelsegruppen för Vänsterpartiet reserverar sig mot beslutet.
____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens ordförande

2020-02-27
Dnr KS-0233/2016

1 (1)

Kommunstyrelsen

Svar på motion - Motverka otillåten andrahandsuthyrning.
Väckt av Jesper Wiklund (V)
Beslutsunderlag
 Motion väckt vid kommunfullmäktiges sammanträde den 25 april 2016, § 147
 Fastighets AB Förvaltarens yttrande den 10 april 2017
 Kommunstyrelsens ordförandes förslag till svar den 27 februari 2020
 Kommunstyrelsens ordförandes skrivelse den 27 februari 2020
Sammanfattning
Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 25 april 2016 väcktes en motion av
Jesper Wiklund (V) om att uppdra åt Fastighets AB Förvaltaren att rapportera till
staden vilka bedömningar som finns kring mängden lägenheter som olovligen hyrs
ut i andra hand samt vilka åtgärder man vidtagit eller ämnar vidta för att stävja detta.
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

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

2020-02-27
DNR KS-0233/2016

1 (1)

Svar på motion - Motverka otillåten andrahandsuthyrning.
Väckt av Jesper Wiklund (V)
På bostadsmarknaden förekommer, som motionären helt riktigt påpekar, både laglig
och olaglig andrahandsuthyrning av lägenheter. Det senare är förenat med stora
problem för såväl den som hyr olagligt i andra hand, för grannar och för
bostadsfastighetsägare. Det ligger inte i en hyresvärds intresse att lägenheter hyrs ut
”svart” i beståndet.
Mittenstyret delar helt motionärens uppfattning att olaglig andrahandsuthyrning
måste motverkas, inte minst inom Fastighets AB Förvaltaren som är det
bostadsbolag som staden förfogar över. Bolaget har därför inrättat tjänster specifikt
med uppgift att inventera olaglig andrahandsuthyrning och avsluta kontrakten för
de förstahandshyresgäster som hyrt ut sin lägenhet i andra hand olovandes.
Redan i Mittenstyrets första budget slogs fast att Förvaltaren aktivt ska jobba med
att förebygga och beivra otillåten andrahandsuthyrning. Tillsammans med det
ägardirektiv som togs för bolaget i juni 2019 bildar det grund för Förvaltarens
arbete med att motverka olaglig andrahandsuthyrning. Något ytterligare uppdrag
eller ägardirektiv behövs därmed inte.
Motionen anses därför besvarad.
Peter Schilling (S)
kommunstyrelsens ordförande

Sundbybergs stad, 172 92 Sundbyberg • Besöksadress: Östra Madenvägen 4, Hallonbergen
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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 ”Motverka otillåten andrahandsuthyrning”

Svar på motion KF 160425 ”Motverka otillåten
andrahandsuthyrning”
I en svår bostadssituation uppstår mer olaga andrahandsuthyrning än det
annars gör. Förvaltaren har idag en medarbetare som arbetar med frågan. Vi
kommer att projektanställa ytterligare en medarbetare för att öka tempot i
arbetet.
Vi vet att det är mycket svårt att veta hur stort problemet är. Det finns en
försiktighet hos allmänheten att meddela bolaget den information vi behöver
för att få möjlighet att säkerställa att ”rätt” hyresgäst bor i lägenheten.

1 (1)
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Kommunstyrelsen

Protokoll
Sammanträdesdatum:
2020-03-09

§ 60

Dnr: KS-0314/2016

24 (43)

Svar på motion - Runstenen i Ör bör synliggöras. Väckt av
Gary Aelius (SD)
Beslutsunderlag
 Motion väckt på kommunfullmäktiges sammanträde den 30 maj 2016, § 207
 Stadsmiljö- och tekniska nämndens yttrande den 28 februari 2018
 Kultur- och fritidsnämndens beslut den 20 mars 2017, § 33
 Kommunstyrelsens ordförandes förslag till svar den 27 februari 2020
 Kommunstyrelsens ordförandes skrivelse den 27 februari 2020
Sammanfattning
Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 30 maj 2016 väcktes en motion av Gary
Aelius (SD) om att fullmäktige uppdrar kultur- och fritidsnämnden att synliggöra
runstenen vid Rasta gård i Ör.
Motionen har remitterats till stadsmiljö- och tekniska nämnden och kultur- och
fritidsnämnden.
Kommunstyrelsens överläggning
Under överläggningen yttrar sig Gary Aelius (SD).
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar
1. Motionen anses besvarad.
____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens ordförande

2020-02-27
Dnr KS-0314/2016

1 (1)

Kommunstyrelsen

Svar på motion - Runstenen i Ör bör synliggöras. Väckt av
Gary Aelius (SD)
Beslutsunderlag
 Motion väckt på kommunfullmäktiges sammanträde den 30 maj 2016, § 207
 Stadsmiljö- och tekniska nämndens yttrande den 28 februari 2018
 Kultur- och fritidsnämndens beslut den 20 mars 2017, § 33
 Kommunstyrelsens ordförandes förslag till svar den 27 februari 2020
 Kommunstyrelsens ordförandes skrivelse den 27 februari 2020
Sammanfattning
Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 30 maj 2016 väcktes en motion av Gary
Aelius (SD) om att fullmäktige uppdrar kultur- och fritidsnämnden att synliggöra
runstenen vid Rasta gård i Ör.
Motionen har remitterats till stadsmiljö- och tekniska nämnden och kultur- och
fritidsnämnden.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar
1. Motionen anses besvarad.

Peter Schilling (S)
kommunstyrelsens ordförande
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Kommunstyrelsens ordförande

2020-02-27
DNR KS-0314/2016

1 (1)

Svar på motion - Runstenen i Ör bör synliggöras. Väckt av
Gary Aelius (SD)
Mittenstyret delar motionärens uppfattning om att runstenen i Ör utgör en
kulturskatt som vi gärna vill synliggöra.
Området där runstenen är belägen, i gränslandet mellan Vasakronans och stadens
mark, är ännu oplanerad mark, men ingår i den tänkta nya stadsdelen Madendalen.
Fysiska åtgärder för att tillgängliggöra runstenen, såsom skyltning och förbättrade
gångstråk, behöver därför invänta detaljplaneprocessen för Madendalen.
Sedan motionen skrevs har staden antagit programmet ”Vision för Madendalen”
där historiska platser i den kommande stadsdelens närhet nämns på uppslaget
sidorna 36-37, däribland runstenen. Området som runstenen står i föreslås i
visionen att bli en stadspark.
”Mellan Enköpingsvägen och Råsta gärde finns Råsta gård, en bevarad gårdsmiljö
som bland annat inhyser häststall. På gården finns även viktiga fornlämningar –
exempelvis en runsten som kan dateras tillbaka till järnåldern. Väster om gården,
längs kullens nederkant och den forna strandlinjen löper den gamla vägen, idag
klassad som fornstig. Råsta backe med fornstig föreslås utformas som park.
Området är idag utpekat i stadens översiktsplan som viktigt grönt stråk och den
soldränkta tallbacken i sydvästläge utgör en viktig biotop samt ger starka
rekreationsvärden. Råsta gård föreslås bli en del av en ny stadspark, med
mötesplatser, lek, vatten och idrott.”
Med detta yrkar jag att motionen anses besvarad.

Peter Schilling (S)
kommunstyrelsens ordförande
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Kultur- och fritidsförvaltningen
Janine Seldenthuis

2017-02-15
Dnr KFN-0037/2017

1 (2)

Kultur- och fritidsnämnden

Yttrande över motion - Runstenen i Ör bör synliggöras av Gary
Aelius (SD)
Beslutsunderlag
Motion Runstenen i Ör bör synliggöras av Gary Aelius (SD), väckt på
kommunfullmäktiges sammanträde den 30 maj 2016.
Kultur- och fritidsförvaltningens skrivelse den 15 februari 2017.
Sammanfattning
Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 30 maj 2016 väcktes motionen
Runstenen i Ör bör synliggöras. Motionen remitterades till kommunstyrelsen för
beredning som i sin tur skickade förslaget till kultur- och fritidsnämnden för
yttrande. Nämnden ska lämna sitt yttrande till kommunstyrelsen senast den 3 april
2017.
Motionen har även remitterats till stadsmiljö- och tekniska nämnden.
I motionen föreslår motionären att fullmäktige ska uppdra år kultur- och
fritidsnämnden att synliggöra runstenen.
Förslag till yttrande
Kultur- och fritidsförvaltningen framställer förslag till yttrande utifrån kultur- och
fritidsnämndens verksamhets- och ansvarsområden. I detta fall handlar det om att
stödja lokalhistorisk forskning och hembygdsvårdande verksamhet.
Med sitt dolda läge i ett oplanerat område i gränslandet mellan Vasakronans och
kommunlokalers mark har runstenen en olycklig placering. Innan detaljplanen för
området är lagd finns det ingen möjlighet att göra fysiska åtgärder i form av
skyltning eller förbättring av gångstråket för att tillgängliggöra stenen för en större
publik. Fram tills dess föreslås en informationsinsats i samarbete med Sundbybergs
Museum och Stockholms Läns Museum i form av information om stenen på
Sundbybergs Museums hemsida, en markering på Länsmuseets runkarta samt länkar
till denna information på stadens hemsida.
Vidare föreslås att möjligheten att göra en mer långsiktig insats gällande skyltning av
alla kommunens historiska platser undersöks.

Sundbybergs stad, 172 92 Sundbyberg • Besöksadress: Östra Madenvägen 4, Hallonbergen
Telefon: 08-706 80 00 • Organisationsnummer: 212000-0175 • kulturochfritidsnamnden@sundbyberg.se • www.sundbyberg.se
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Kultur- och fritidsförvaltningen
Janine Seldenthuis

2017-02-15
Dnr KFN-0037/2017

2 (2)

Förslag till beslut
1. Kultur- och fritidsnämnden godkänner yttrande över motion Runstenen i
Ör bör synliggöras av Gary Aelius (SD) och översänder det till
kommunstyrelsen.
Johan Malmgren
Förvaltningschef
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Kommunstyrelsen

Protokoll
Sammanträdesdatum:
2020-03-09

§ 58

Dnr: KS-0233/2018

22 (43)

Svar på motion - Sundbybergs stads markpolitik - förslag till
ändringar. Väckt av Peter Laine (V)
Beslutsunderlag
 Motion väckt på kommunfullmäktiges sammanträde den 26 mars 2018, § 76
 Kommunstyrelsens ordförandes förslag till svar den 27 februari 2020
 Kommunstyrelsens ordförandes skrivelse den 27 februari 2020
Sammanfattning
Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 26 mars 2018 väckes en motion av
Peter Laine (V) om att kommunfullmäktige beslutar att revidera stadens riktlinjer
för markanvisning samt att kommunstyrelsens ges i uppdrag att ta fram en skrivning
om tomträttsavgäld som biläggs riktlinjerna.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar
1. Motionen avslås.
____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens ordförande

2020-02-27
Dnr KS-0233/2018

1 (1)

Kommunstyrelsen

Svar på motion - Sundbybergs stads markpolitik - förslag till
ändringar. Väckt av Peter Laine (V)
Beslutsunderlag
 Motion väckt på kommunfullmäktiges sammanträde den 26 mars 2018, § 76
 Kommunstyrelsens ordförandes förslag till svar den 27 februari 2020
 Kommunstyrelsens ordförandes skrivelse den 27 februari 2020
Sammanfattning
Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 26 mars 2018 väckes en motion av
Peter Laine (V) om att kommunfullmäktige beslutar att revidera stadens riktlinjer
för markanvisning samt att kommunstyrelsens ges i uppdrag att ta fram en skrivning
om tomträttsavgäld som biläggs riktlinjerna.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar
1. Motionen avslås.

Peter Schilling (S)
kommunstyrelsens ordförande
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Kommunstyrelsens ordförande

2020-02-27
DNR KS-0233/2018

1 (1)

Svar på motion - Sundbybergs stads markpolitik - förslag till
ändringar. Väckt av Peter Laine (V)
Sundbybergs nuvarande riktlinjer för markanvändning antogs av ett nästan enigt
kommunfullmäktige den 1 februari 2016. Vår syn på hur stadens mark ska användas
ligger fast varför vi inte ser någon anledning att ändra på riktlinjerna enligt
motionärens önskemål.
Styret yrkar därför att motionen avslås.

Peter Schilling (S)
kommunstyrelsen ordförande
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Kommunstyrelsen

Protokoll
Sammanträdesdatum:
2020-03-09

§ 59

Dnr: KS-0616/2018

23 (43)

Svar på motion - Jämställt fullmäktige. Väckt av Jesper
Wiklund (V), Veronica Kallander (V), Moisés Ubeira (V), Catja
Kaloudis (V) och Peter Laine (V)
Beslutsunderlag
 Motion väckt vid kommunfullmäktiges sammanträde den 22 oktober 2018, § 330
 Kommunstyrelsens ordförandes förslag till svar den 27 februari 2020
 Kommunstyrelsens ordförandes skrivelse den 27 februari 2020
Sammanfattning
Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 22 oktober 2018 väcks en motion av
Jesper Wiklund (V), Veronica Kallander (V), Moisés Ubeira (V), Catja Kaloudis (V)
och Peter Laine (V) om att fullmäktige ger fullmäktiges presidium i uppdrag att
under fullmäktiges sammanträden föra jämställdhetsstatistik som sedan bifogas
protokollet för justering.
Kommunstyrelsens överläggning
Under överläggningen yttrar sig Moisés Ubeira (V) och Gary Aelius (SD).
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar
1. Motionen anses besvarad.
2. Kommunstyrelsen ska säkerställa att jämställdhetsstatistik kan föras enligt
motionens intentioner så snart som det finns en effektiv hantering genom
utveckling av systemstödet.
Särskilt yttrande
Moisés Ubeira (V) anmäler särskilt yttrande
____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens ordförande

2020-02-27
Dnr KS-0616/2018

1 (1)

Kommunstyrelsen

Svar på motion - Jämställt fullmäktige. Väckt av Jesper
Wiklund (V), Veronica Kallander (V), Moisés Ubeira (V), Catja
Kaloudis (V) och Peter Laine (V)
Beslutsunderlag
 Motion väckt vid kommunfullmäktiges sammanträde den 22 oktober 2018, § 330
 Kommunstyrelsens ordförandes förslag till svar den 27 februari 2020
 Kommunstyrelsens ordförandes skrivelse den 27 februari 2020
Sammanfattning
Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 22 oktober 2018 väcks en motion av
Jesper Wiklund (V), Veronica Kallander (V), Moisés Ubeira (V), Catja Kaloudis (V)
och Peter Laine (V) om att fullmäktige ger fullmäktiges presidium i uppdrag att
under fullmäktiges sammanträden föra jämställdhetsstatistik som sedan bifogas
protokollet för justering.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar
1. Motionen anses besvarad.
2. Kommunstyrelsen ska säkerställa att jämställdhetsstatistik kan föras enligt
motionens intentioner så snart som det finns en effektiv hantering genom
utveckling av systemstödet.

Peter Schilling (S)
Kommunstyrelsens ordförande.
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2020-02-27
DNR KS-0616/2018

1 (1)

Svar på motion - Jämställt fullmäktige. Väckt av Jesper
Wiklund (V), Veronica Kallander (V), Moisés Ubeira (V), Catja
Kaloudis (V) och Peter Laine (V)
Motionärerna yrkar på att fullmäktiges presidium ges i uppdrag att under
fullmäktiges sammanträden föra jämställdhetsstatistik, som sedan ska bifogas till
protokollet.
Att systematiskt undersöka verkligheten är ett bra sätt att synliggöra tidigare
osynliga effekter. Det är dock viktigt att diskutera vad man mäter för att på ett
riktigt sätt kunna få ut de effekter som gör mest nytta och inte bara mäta för
mätandets skull. Fullmäktiges presidium och tillgänglig personal har idag som
främsta uppgift att leda fullmäktige, en viktig uppgift som kräver fullt fokus och
koncentration och de bedöms inte att ha tid att nedteckna den sortens statistik som
motionären frågar efter. Att kalla in extra personal enkom med ansvaret att notera
vilket kön personen i talarstolen har är ett alternativ. Bedömningen är dock att det
inte är särskilt effektivt ekonomiskt eller etiskt rätt, då det blir godtyckligt att avgöra
vilket kön personen i talarstolen skulle ha.
Däremot är potentialen att få ut uppgifter ur det digitala system som fullmäktige
använder sig av en möjlighet. Vid samtal med leverantören meddelar de att
uppgifterna finns i systemet men att ytterligare mjukvaruutveckling till en kostnad
om cirka 10 000 kronor behövs för att uppgifterna ska kunna tas ut på ett lämpligt
sätt. Ett sådant tillvägagångssätt skulle vara mer exakt och mer effektivt än en
manuell hantering. Kommunstyrelsen ska därför säkerställa att jämställdhetsstatistik
kan föras enligt motionens intentioner så snart som det finns en effektiv hantering
genom utveckling av systemstödet. Statistiken ska inte biläggas protokollet utan
uppgifterna får tas om hand och spridas till berörda på annat lämpligt sätt. Genom
en sådan hantering undviks ökad administration i anslutning till justeringen av
protokollet.
1. Motionen anses besvarad.
2. Kommunstyrelsen ska säkerställa att jämställdhetsstatistik kan föras enligt
motionens intentioner så snart som det finns en effektiv hantering genom
utveckling av systemstödet.

Peter Schilling (S)
kommunstyrelsens ordförande
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Utrymningsplan/ Evacuation plan

SUNDBYBERG
PLAN 2

Du

Vid brand
i fara.

Larma: 112

In case of fire

SITUATIONSPLAN

Rescue, alert,help people
in distress. Do not use elevator.

Emergency exit.
Way to emergency exit.

Alarm: 112
Du

Your position.

Extinguish if safe to do so.
Fire extinghuisher.
Du

Close the door behind you.

Reassamble:
The park outside the town hall.

Brandlarmknapp.
Fire alarm button.

BF

Brandfilt.
Fire blanket.
RITAD AV:

Meet the fire brigade.

www.larmtele.com
Tel: 08-505 719 00

