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§ 373

Dnr: KS-0210/2020

Sundbybergs stads budget 2021 med plan för 2022-2023
Beslutsunderlag
Sundbybergs stads budget 2020 med plan för 2021-2022 inklusive bilagor –
Socialdemokraternas, Centerpartiets och Liberalernas gemensamma förslag den
14 oktober 2020
Socialdemokraternas, Centerpartiets, Liberalernas skrivelse den 14 oktober
2020
Rättelseblad den 21 oktober 2020 till Socialdemokraternas, Centerpartiets och
Liberalernas gemensamma förslag den 14 oktober 2020 till Sundbybergs stads
budget 2021 med plan för 2022-2023 inklusive bilagor
Moderaternas, Miljöpartiets och Kristdemokraternas gemensamma skrivelse
den 21 oktober 2020 med förslag till Sundbybergs stads budget 2021 med plan
2022-2023
Vänsterpartiets skrivelse den 21 oktober 2020 med förslag till Sundbybergs
stads budget 2021 med plan 2022-2023
Sverigedemokraternas förslag till Sundbybergs stads budget 2021 med plan
2022-2023
Kommunfullmäktiges revisorers budgetäskande för 2021, inkommen den 22
oktober 2020
Kommunfullmäktiges presidiums skrivelse den 22 oktober 2020

Tillkommande beslutsunderlag
Moderaternas, Miljöpartiets och Kristdemokraternas gemensamma skrivelse
den 4 november 2020 med förslag till Sundbybergs stads budget 2021 med plan
2022-2023 – justerad i enlighet med rättelser framställda under
kommunstyrelsens sammanträde den 21 oktober 2020
Vänsterpartiets skrivelse den 4 november 2020 med förslag till Sundbybergs
stads budget 2021 med plan 2022-2023 - justerad i enlighet med rättelser
framställda under kommunstyrelsens sammanträde den 21 oktober 2020
Sverigedemokraternas skrivelse den 4 november 2020 med förslag till
Sundbybergs stads budget 2021 med plan 2022-2023 - justerad i enlighet med
rättelser framställda under kommunstyrelsens sammanträde den 21 oktober
2020
Moderaternas, Miljöpartiets och Kristdemokraternas gemensamma skrivelse
den 4 november 2020 med tilläggsförslag
Vänsterpartiets skrivelse den 4 november 2020 med tilläggsförslag
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Sammanfattning
Sundbybergs stads budget 2021 med plan för 2022-2023 anger mål och ekonomiska
ramar för stadens verksamheter.
I budgeten ska skattesatsen och anslagen anges. Av budgeten ska det vidare framgå
hur verksamheten ska finansieras och hur den ekonomiska ställningen beräknas vara
vid budgetårets slut. De finansiella mål som är av betydelse för en god ekonomisk
hushållning ska anges.
Budgeten ska även innehålla en plan för verksamheten under budgetåret. I planen
ska det anges mål och riktlinjer som är av betydelse för en god ekonomisk
hushållning.
Budgeten ska också innehålla en plan för ekonomin för en period av tre år.
Budgetåret ska då alltid vara periodens första år. Planen ska innehålla sådana
finansiella mål som anges i första stycket. Enligt kommunallagen ska normalt förslag
till budget upprättas av kommunstyrelsen innan oktober månads utgång och
fastställas av fullmäktige före november månads utgång (11 kap 8-10 §§ KL).
Budgeten baseras på en kommunal skattesats på 18,90 procent. Skattesatsen för år
2021 föreslås därmed vara oförändrad.
Nämnderna tilldelas kommunbidrag enligt stadens resursfördelningsmodell.
Uppdrag som påverkar nämndernas ramar under budgetåret, exempelvis
förändringar i nämndorganisation och liknande, kommer leda till att ramarna
justeras efter det att erforderliga beslut är fattade.
Socialdemokraternas, Centerpartiets och Liberalernas gemensamma förslag den 14
oktober 2020 till Sundbybergs stads budget 2020 med plan för 2021-2022 inklusive
bilagor behandlades enligt samverkan med de fackliga organisationerna den 19
oktober 2020.

Allmänpolitisk debatt – Kommunfullmäktiges revisorer,
kommunstyrelsen, valnämnden, överförmyndarnämnden, bolag och
förbund
Kommunfullmäktiges överläggning
Under överläggningen yttrar sig Peter Schilling (S), Axel Conradi (M), Moisés
Ubeira (V), Gary Aelius (SD), Stefan Bergström (C), Johan Storåkers (L), Anton
Fendert (MP), Marcus Jonsson (KD), Henrik Persson (L), Eric Vänerlöv (S), Jesper
Wiklund (V), Peter Laine (V), Inger Gran (L), Antina-Maria Hessel (C) samt
Michael Spira (S).

Grundskole- och gymnasienämnden
Kommunfullmäktiges överläggning
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Under överläggningen yttrar sig Henrik Persson (L), Åsa Zetterberg (S), Johan
Hallberg (M), Towe Bengtsson (V), Richard Torsslow (SD), Jens Johansson (C),
Martin Solberg (MP), Marcus Jonsson (KD), Johan Storåkers (L), Moisés Ubeira
(V), Markus Jönsson (S) samt Anton Fendert (MP).

Social- och arbetsmarknadsnämnden
Kommunfullmäktiges överläggning
Under överläggningen yttrar sig Marie Lundman Völker (S), Morgan Lindqvist (M),
Moisés Ubeira (V), Gary Aelius (SD), IngMarie Bohmelin (C), Johan Storåkers (L),
Anton Fendert (MP), Paulos Abraha (KD), Reza Zarenoe (L) samt Peter Laine (V).

Förskolenämnden
Kommunfullmäktiges överläggning
Under överläggningen yttrar sig Markus Jönsson (S), Axel Conradi (M), Vida Basti
(V), Richard Torsslow (SD), Henrik Persson (L), Martin Solberg (MP), Moisés
Ubeira (V), Maria Bohman Kreij (KD) samt Yoseph Yohannes (S).
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Äldrenämnden
Kommunfullmäktiges överläggning
Under överläggningen yttrar sig Eric Vänerlöv (S), Ritva Runestad (M), Sasan
Kanani (V), Ingela Lindqvist (SD), Anna-Lena Hammarin (L), Anne Ahluwalia
(MP), Maria Bohman Kreij (KD) samt Moisés Ubeira (V).

Stadsmiljö- och tekniska nämnden
Kommunfullmäktiges överläggning
Under överläggningen yttrar sig Stefan Bergström (C), Ayla Eftekhari (S), Axel
Conradi (M), August Flensburg (V), Anton Fendert (MP), Gary Aelius (SD), Johan
Storåkers (L) samt Marcus Jonsson (KD).

Kultur- och fritidsnämnden
Kommunfullmäktiges överläggning
Under överläggningen yttrar sig Johan Storåkers (L), Fredrik Bylund (S), Anton
Fendert (MP), Max Jedevall Roseneld (M), Vida Basti (V), Gary Aelius (SD), Peter
Lindström (C), Paulos Abraha (KD), Yoseph Yohannes (S) samt Michael Teklay
(S).

Byggnads- och tillståndsnämnden
Kommunfullmäktiges överläggning
Under överläggningen yttrar sig Beatrice Kindembe (S), Axel Conradi (M), Jimmy
Sagar (V), Gary Aelius (SD), Johan Storåkers (L), Anton Fendert (MP) samt Marcus
Jonsson (KD).

Behandling av budgetförslagen i sin helhet
Yrkanden
Peter Schilling (S), Stefan Bergström (C), Johan Storåkers (L), Inger Gran (L),
Henrik Persson (L), Åsa Zetterberg (S), Jens Johansson (C), Marie Lundman Völker
(S), Markus Jönsson (S), Eric Vänerlöv (S), Ayla Eftekhari (S), Michael Teklay (S),
Beatrice Kindembe (S), Antina-Maria Hessel (C), Michael Spira (S), Reza Zarenoe
(L) samt Anna-Lena Hammarin (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens budgetförslag
för 2021 med plan för 2022-2023.
Axel Conradi (M), Anton Fendert (MP), Marcus Jonsson (KD), Martin Solberg
(MP), Morgan Lindqvist (M), Maria Bohman Kreij (KD), Ritva Runestad (M), Anne
Ahluwalia (MP), Max Jedevall Roseneld (M) samt Paulos Abraha (KD) yrkar bifall
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till Moderaternas, Miljöpartiets och Kristdemokraternas gemensamma skrivelse den
4 november 2020 med förslag till Sundbybergs stads budget 2021 med plan 20222023 – justerad i enlighet med rättelser framställda under kommunstyrelsens
sammanträde den 21 oktober 2020.
Moisés Ubeira (V) och Sasan Kanani (V) yrkar bifall till Vänsterpartiets skrivelse
den 4 november 2020 med förslag till Sundbybergs stads budget 2021 med plan
2022-2023 - justerad i enlighet med rättelser framställda under kommunstyrelsens
sammanträde den 21 oktober 2020.
Gary Aelius (SD) och Richard Torsslow (SD) yrkar bifall till Sverigedemokraternas
skrivelse den 4 november 2020 med förslag till Sundbybergs stads budget 2021 med
plan 2022-2023 - justerad i enlighet med rättelser framställda under
kommunstyrelsens sammanträde den 21 oktober 2020
Propositionsordning
Ordföranden konstaterar att fyra förslag föreligger; dels kommunstyrelsens förslag
till Sundbybergs stads budget för 2021 med plan för 2022-2023, dels Moderaternas,
Kristdemokraternas och Miljöpartiets gemensamma förslag till Sundbybergs stads
budget för 2021 med plan för 2022-2023, dels Vänsterpartiets förslag till
Sundbybergs stads budget för 2021 med plan för 2022-2023 och dels
Sverigedemokraternas förslag till Sundbybergs stads budget för 2021 med plan för
2022-2023.
Ordföranden ställer proposition på de fyra budgetförslagen och finner att
kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag varefter votering begärs.
Därefter konstaterar ordföranden att kommunstyrelsens förslag skall utgöra
huvudförslag i huvudpropositionsvoteringen.
Kontraproposition 1
Ordföranden föreslår att Vänsterpartiets förslag ställs mot Sverigedemokraternas
förslag i den första kontrapropositionen för att utse motförslag till den andra
kontrapropositionen vilket godkännes.
Ordföranden ställer därefter proposition på de båda förslagen och finner att
kommunfullmäktige beslutar att Vänsterpartiets förslag skall utgöra motförslag i den
andra kontrapropositionen.
Kontraproposition 2
Ordföranden föreslår att Moderaternas, Miljöpartiets och Kristdemokraternas
gemensamma förslag ställs mot Vänsterpartiets förslag för att utse motförslag till
huvudpropositionen vilket godkännes.
Ordföranden ställer därefter proposition på de båda förslagen och finner att
kommunfullmäktige beslutar att Moderaternas, Miljöpartiets och
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Kristdemokraternas gemensamma förslag skall utgöra motförslag i
huvudpropositionsvoteringen.
H uvudproposition
Ordföranden uppställer följande voteringsproposition vilken godkänns: den som vill
bifalla kommunstyrelsens förslag till Sundbybergs stads budget för 2021 med plan
för 2022-2023 röstar ja. Den det ej vill röstar nej. Vinner nej har fullmäktige beslutat
att bifalla Moderaternas, Miljöpartiets och Kristdemokraternas gemensamma förslag
till Sundbybergs stads budget för 2021 med plan för 2022-2023.
Resultat för huvudpropositionsvoteringen
Omröstningen (voteringsbilaga 1) utfaller enligt följande:
Ja:
Nej:
Avstår:
Frånvarande:

26 röster
22 röster
10
3

Ordföranden konstaterar att kommunfullmäktige sålunda bifaller kommunstyrelsens
förslag till Sundbybergs stads budget för 2021 med plan för 2022-2023.

Kommunfullmäktiges beslut i denna del
1. Kommunstyrelsens förslag den 21 oktober 2020 till Sundbybergs stads
budget 2021 med plan för 2022-2023 inkluderande mål för god ekonomisk
hushållning med samtliga bilagor fastställs i sin helhet

Behandling av tilläggsförslag
Yrkanden
Axel Conradi (M), Anton Fendert (MP), Marcus Jonsson (KD), Ritva Runestad (M),
Anne Ahluwalia (MP) samt Max Jedevall Roseneld (M) yrkar bifall till
Moderaternas, Miljöpartiets och Kristdemokraternas skrivelse den 4 november 2020
med tilläggsförslag.
Peter Schilling (S), yrkar att tilläggsförslagen som framställs i Moderaternas,
Miljöpartiets och Kristdemokraternas gemensamma skrivelse den 4 november 2020
skall avslås.
Moisés Ubeira (V) yrkar bifall till Vänsterpartiets skrivelse den 4 november 2020
med tilläggsförslag förutom till det nionde och elfte förslaget som istället tas
tillbaka.
Peter Schilling (S), yrkar att tilläggsförslagen som framställs i Vänsterpartiets
skrivelse den 4 november 2020 skall avslås.
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Axel Conradi (M), Anton Fendert (MP) samt Marcus Jonsson (KD) yrkar bifall till
de fjärde, sjunde, åttonde, tionde, tolfte, artonde samt tjugotredje tilläggsförslagen i
Vänsterpartiets skrivelse den 4 november 2020.
Moisés Ubeira (V) yrkar bifall till de tredje, femte, tionde, sjuttonde samt artonde
tilläggsförslagen i Moderaternas, Miljöpartiets och Kristdemokraternas
gemensamma skrivelse den 4 november 2020.
Peter Laine (V) yrkar bifall till det femtonde tilläggsförslaget i Moderaternas,
Miljöpartiets och Kristdemokraternas gemensamma skrivelse den 4 november 2020.
Propositionsordning 1
Ordföranden ställer proposition på M oderaternas, M iljöpartiets och Kristdemokraternas
första tilläggsförslag om att införa centrum i samverkan i Hallonbergen, Rissne och
Centrala Sundbyberg för att åstadkomma medfinansiering av trygghetsskapande
åtgärder. Ordföranden finner att kommunfullmäktige avslår förslaget.

Kommunfullmäktiges beslut i denna del
1.

Förslaget om införa centrum i samverkan i Hallonbergen, Rissne och Centrala
Sundbyberg för att åstadkomma medfinansiering av trygghetsskapande åtgärder
avslås.
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Propositionsordning 2
Ordföranden ställer proposition på M oderaternas, M iljöpartiets och Kristdemokraternas
andra tilläggsförslag om inrätta en skolkommission för att åstadkomma större
långsiktighet inom skolpolitiken. Ordföranden finner att kommunfullmäktige avslår
förslaget.

Kommunfullmäktiges beslut i denna del
1.

Förslaget om inrätta en skolkommission för att åstadkomma större långsiktighet
inom skolpolitiken avslås.

Propositionsordning 3
Ordföranden ställer proposition på M oderaternas, M iljöpartiets och Kristdemokraternas tredje tilläggsförslag innebärande att staden ska i större utsträckning
inkludera invånarna i trygghetsarbetet, bland annat genom fler medborgardialoger.
Ordföranden finner att kommunfullmäktige avslår förslaget varefter votering begärs.

Voteringsproposition
Ordföranden uppställer följande voteringsproposition vilken godkänns: den som vill
avslå det av Moderaterna, Miljöpartiets och Kristdemokraterna framställda förslaget
röstar ja. Den det ej vill röstar nej. Vinner nej har fullmäktige beslutat att bifalla
Moderaternas, Miljöpartiets och Kristdemokraternas förslag.
Voteringsresultat
Omröstningen utfaller enligt följande (voteringsbilaga 2):
Ja:
Nej:
Avstår:
Frånvarande:

26 röster
29 röster
3
3

Ordföranden konstaterar att kommunfullmäktige sålunda bifaller Moderaternas,
Miljöpartiets och Kristdemokraternas förslag.
Kommunfullmäktiges beslut i denna del
1. Staden ska i större utsträckning inkludera invånarna i trygghetsarbetet, bland
annat genom fler medborgardialoger.
Propositionsordning 4
Ordföranden ställer proposition på M oderaternas, M iljöpartiets och Kristdemokraternas
fjärde tilläggsförslag om att staden ska inleda samtal med region Stockholm och
Trafikverket angående förutsättningar för ny tunnelbanelinje till M adendalen och dess
finansiering. Ordföranden finner att kommunfullmäktige avslår förslaget.

Kommunfullmäktiges beslut i denna del
1.

Förslaget om att staden ska inleda samtal med region Stockholm och
Trafikverket angående förutsättningar för ny tunnelbanelinje till M adendalen
och dess finansiering avslås.
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Propositionsordning 5
Ordföranden ställer proposition på M oderaternas, M iljöpartiets och Kristdemokraternas femte tilläggsförslag innebärande att minst 50 procent av den totala
bruttoarean i nybyggnation ska fram till 2026 ska bestå av trä. Ordföranden finner att
kommunfullmäktige avslår förslaget varefter votering begärs.

Voteringsproposition
Ordföranden uppställer följande voteringsproposition vilken godkänns: den som vill
avslå det av Moderaterna, Miljöpartiets och Kristdemokraterna framställda förslaget
röstar ja. Den det ej vill röstar nej. Vinner nej har fullmäktige beslutat att bifalla
Moderaternas, Miljöpartiets och Kristdemokraternas förslag.
Voteringsresultat
Omröstningen utfaller enligt följande (voteringsbilaga 3):
Ja:
Nej:
Avstår:
Frånvarande:

26 röster
29 röster
3
3

Ordföranden konstaterar att kommunfullmäktige sålunda bifaller Moderaternas,
Miljöpartiets och Kristdemokraternas förslag.
Kommunfullmäktiges beslut i denna del
1.

M inst 50 procent av den totala bruttoarean i nybyggnation ska fram till 2026
ska bestå av trä.

Propositionsordning 6
Ordföranden ställer proposition på Moderaternas, Miljöpartiets och
Kristdemokraternas sjätte tilläggsförslag om att inleda ett arbete med
nollbudgetering inför arbetet med budget för 2022. Ordföranden finner att
kommunfullmäktige avslår förslaget.
Kommunfullmäktiges beslut i denna del
1. Förslaget om att inleda ett arbete med nollbudgetering inför arbetet med
budget för 2022 avslås
Propositionsordning 7
Ordföranden ställer proposition på M oderaternas, M iljöpartiets och Kristdemokraternas
sjunde tilläggsförslag om att minska samtliga nämnder i staden från 12- till 9mannanämnder. Ordföranden finner att kommunfullmäktige avslår förslaget.

Kommunfullmäktiges beslut i denna del
1. Förslaget om att minska samtliga nämnder i staden från 12- till 9mannanämnder avslås
Propositionsordning 8
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Ordföranden ställer proposition på Moderaternas, Miljöpartiets och
Kristdemokraternas åttonde tilläggsförslag om att minska nämndernas presidier till
en ordförande från styret och en vice ordförande från oppositionen. Ordföranden
finner att kommunfullmäktige avslår förslaget.
Kommunfullmäktiges beslut i denna del
1. Förslaget om att minska nämndernas presidier till en ordförande från styret
och en vice ordförande från oppositionen avslås
Propositionsordning 9
Ordföranden ställer proposition på M oderaternas, M iljöpartiets och Kristdemokraternas nionde tilläggsförslag om att en utredning med anledning av Coronapandemin
och Covid-19 genomförs. Ordföranden finner att kommunfullmäktige avslår förslaget
varefter votering begärs.

Voteringsproposition
Ordföranden uppställer följande voteringsproposition vilken godkänns: den som vill
avslå det av Moderaterna, Miljöpartiets och Kristdemokraterna framställda förslaget
röstar ja. Den det ej vill röstar nej. Vinner nej har fullmäktige beslutat att bifalla
Moderaternas, Miljöpartiets och Kristdemokraternas förslag.
Voteringsresultat
Omröstningen utfaller enligt följande (voteringsbilaga 4):
Ja:
Nej:
Avstår:
Frånvarande:

33 röster
22 röster
3
3

Ordföranden konstaterar att kommunfullmäktige sålunda avslår Moderaternas,
Miljöpartiets och Kristdemokraternas förslag.
Kommunfullmäktiges beslut i denna del
1. Förslaget om att en utredning med anledning av Coronapandemin och
Covid-19 genomförs avslås.
Propositionsordning 10
Ordföranden ställer proposition på M oderaternas, M iljöpartiets och Kristdemokraternas tionde tilläggsförslag om att minska lärarnas administrativa börda, genom att
införa lärarassistenter, förutsatt att statliga bidrag för detta kan erhållas. Ordföranden
finner att kommunfullmäktige avslår förslaget varefter votering begärs.

Voteringsproposition
Ordföranden uppställer följande voteringsproposition vilken godkänns: den som vill
avslå det av Moderaterna, Miljöpartiets och Kristdemokraterna framställda förslaget
röstar ja. Den det ej vill röstar nej. Vinner nej har fullmäktige beslutat att bifalla
Moderaternas, Miljöpartiets och Kristdemokraternas förslag.
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Voteringsresultat
Omröstningen utfaller enligt följande (voteringsbilaga 5):
Ja:
Nej:
Avstår:
Frånvarande:

26 röster
29 röster
3
3

Ordföranden konstaterar att kommunfullmäktige sålunda bifaller Moderaternas,
Miljöpartiets och Kristdemokraternas förslag.
Kommunfullmäktiges beslut i denna del
1. Minska lärarnas administrativa börda, genom att införa lärarassistenter,
förutsatt att statliga bidrag för detta kan erhållas.
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Propositionsordning 11
Ordföranden ställer proposition på M oderaternas, M iljöpartiets och Kristdemokraternas
elfte tilläggsförslag om att staden ska inrätta en kunskapsstrategi för att alla elever ska
uppnå kunskapsresultaten i alla ämnen. Ordföranden finner att kommunfullmäktige
avslår förslaget.

Kommunfullmäktiges beslut i denna del
1.

Förslaget om att staden ska inrätta en kunskapsstrategi för att alla elever ska
uppnå kunskapsresultaten i alla ämnen avslås.

Propositionsordning 12
Ordföranden ställer proposition på M oderaternas, M iljöpartiets och Kristdemokraternas
tolfte tilläggsförslag om att införa samarbetskontrakt mellan skolpersonal, elever och
deras föräldrar. Ordföranden finner att kommunfullmäktige avslår förslaget.

Kommunfullmäktiges beslut i denna del
1.

Förslaget om att införa samarbetskontrakt mellan skolpersonal, elever och deras
föräldrar avslås.

Propositionsordning 13
Ordföranden ställer proposition på M oderaternas, M iljöpartiets och Kristdemokraternas
trettonde tilläggsförslag om att öka valfriheten inom vuxenutbildning och
arbetsmarknadsinsatser. Ordföranden finner att kommunfullmäktige avslår förslaget.

Kommunfullmäktiges beslut i denna del
1.

Förslaget om att öka valfriheten inom vuxenutbildning och
arbetsmarknadsinsatser avslås.

Propositionsordning 14
Ordföranden ställer proposition på M oderaternas, M iljöpartiets och Kristdemokraternas
fjortonde tilläggsförslag om att hembesök ska erbjudas den som ansöker om ekonomiskt
bistånd. Ordföranden finner att kommunfullmäktige avslår förslaget.

Kommunfullmäktiges beslut i denna del
1.

Förslaget om att hembesök ska erbjudas den som ansöker om ekonomiskt
bistånd avslås.

Propositionsordning 15
Ordföranden ställer proposition på M oderaternas, M iljöpartiets och Kristdemokraternas femtonde tilläggsförslag om att upprätta rekryteringsträffar och ett program
för fler praktikplatser, främst riktat mot personer med ekonomiskt bistånd.
Ordföranden finner att kommunfullmäktige avslår förslaget varefter votering begärs.

Voteringsproposition

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

15 (29)

Kommunfullmäktige

Protokoll
Sammanträdesdatum:
2020-11-04

Ordföranden uppställer följande voteringsproposition vilken godkänns: den som vill
avslå det av Moderaterna, Miljöpartiets och Kristdemokraterna framställda förslaget
röstar ja. Den det ej vill röstar nej. Vinner nej har fullmäktige beslutat att bifalla
Moderaternas, Miljöpartiets och Kristdemokraternas förslag.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

16 (29)

Kommunfullmäktige
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Sammanträdesdatum:
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Voteringsresultat
Omröstningen utfaller enligt följande (voteringsbilaga 6):
Ja:
Nej:
Avstår:
Frånvarande:

26 röster
32 röster
0
3

Ordföranden konstaterar att kommunfullmäktige sålunda bifaller Moderaternas,
Miljöpartiets och Kristdemokraternas förslag.
Kommunfullmäktiges beslut i denna del
1. Upprätta rekryteringsträffar och ett program för fler praktikplatser, främst
riktat mot personer med ekonomiskt bistånd.
Propositionsordning 16
Ordföranden ställer proposition på M oderaternas, M iljöpartiets och Kristdemokraternas
sextonde tilläggsförslag om att personer med ekonomiskt bistånd ska månadsvis
redovisa sitt behov och få stöd i sitt fortsatta sökande av arbete. I samband med detta
ska den gemensamma insatsen för att komma närmare arbetsmarknaden utvärderas.
Ordföranden finner att kommunfullmäktige avslår förslaget.

Kommunfullmäktiges beslut i denna del
1.

Förslaget om att personer med ekonomiskt bistånd ska månadsvis redovisa sitt
behov och få stöd i sitt fortsatta sökande av arbete. I samband med detta ska den
gemensamma insatsen för att komma närmare arbetsmarknaden utvärderas
avslås.

Propositionsordning 17
Ordföranden ställer proposition på M oderaternas, M iljöpartiets och Kristdemokraternas sjuttonde tilläggsförslag om att staden i större utsträckning ska informera om
möjligheten till familjerådgivning och andra stödfunktioner. Ordföranden finner att
kommunfullmäktige avslår förslaget varefter votering begärs.

Voteringsproposition
Ordföranden uppställer följande voteringsproposition vilken godkänns: den som vill
avslå det av Moderaterna, Miljöpartiets och Kristdemokraterna framställda förslaget
röstar ja. Den det ej vill röstar nej. Vinner nej har fullmäktige beslutat att bifalla
Moderaternas, Miljöpartiets och Kristdemokraternas förslag.
Voteringsresultat
Omröstningen utfaller enligt följande (voteringsbilaga 7):
Ja:
Nej:
Avstår:
Frånvarande:

26 röster
29 röster
3
3

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

17 (29)

Kommunfullmäktige

Protokoll
Sammanträdesdatum:
2020-11-04

Ordföranden konstaterar att kommunfullmäktige sålunda bifaller Moderaternas,
Miljöpartiets och Kristdemokraternas förslag.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktiges beslut i denna del
1. Staden ska i större utsträckning informera om möjligheten till
familjerådgivning och andra stödfunktioner.
Propositionsordning 18
Ordföranden ställer proposition på M oderaternas, M iljöpartiets och Kristdemokraternas artonde tilläggsförslag om att en tvättstugekampanj genomförs för att nå
våldsutsatta i nära relationer, tillsammans med externa aktörer, t.ex. fastighetsbolag,
gym, församlingar. Ordföranden finner att kommunfullmäktige avslår förslaget varefter
votering begärs.

Voteringsproposition
Ordföranden uppställer följande voteringsproposition vilken godkänns: den som vill
avslå det av Moderaterna, Miljöpartiets och Kristdemokraterna framställda förslaget
röstar ja. Den det ej vill röstar nej. Vinner nej har fullmäktige beslutat att bifalla
Moderaternas, Miljöpartiets och Kristdemokraternas förslag.
Voteringsresultat
Omröstningen utfaller enligt följande (voteringsbilaga 8):
Ja:
Nej:
Avstår:
Frånvarande:

26 röster
32 röster
0
3

Ordföranden konstaterar att kommunfullmäktige sålunda bifaller Moderaternas,
Miljöpartiets och Kristdemokraternas förslag.
Kommunfullmäktiges beslut i denna del
1. Genomför en tvättstugekampanj för att nå våldsutsatta i nära relationer,
tillsammans med externa aktörer, t.ex. fastighetsbolag, gym, församlingar.
Propositionsordning 19
Ordföranden ställer proposition på M oderaternas, M iljöpartiets och Kristdemokraternas
nittonde tilläggsförslag om att en kontinuitetsbonus i ersättningssystemet ska utredas.
Ordföranden finner att kommunfullmäktige avslår förslaget.

Kommunfullmäktiges beslut i denna del
1.

Förslaget om att en kontinuitetsbonus i ersättningssystemet ska utredas avslås.

Propositionsordning 20
Ordföranden ställer proposition på M oderaternas, M iljöpartiets och Kristdemokraternas tjugonde tilläggsförslag om att ett åtgärdsprogram ska genomföras för att
undvika tomma platser på äldreboenden och öka antalet platser på trygghetsboende
eller liknande. Ordföranden finner att kommunfullmäktige avslår förslaget varefter
votering begärs.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

19 (29)

Kommunfullmäktige
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Utdragsbestyrkande
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Voteringsproposition
Ordföranden uppställer följande voteringsproposition vilken godkänns: den som vill
avslå det av Moderaterna, Miljöpartiets och Kristdemokraterna framställda förslaget
röstar ja. Den det ej vill röstar nej. Vinner nej har fullmäktige beslutat att bifalla
Moderaternas, Miljöpartiets och Kristdemokraternas förslag.
Voteringsresultat
Omröstningen utfaller enligt följande (voteringsbilaga 9):
Ja:
Nej:
Avstår:
Frånvarande:

33 röster
25 röster
0
3

Ordföranden konstaterar att kommunfullmäktige sålunda avslår Moderaternas,
Miljöpartiets och Kristdemokraternas förslag.
Kommunfullmäktiges beslut i denna del
1. Förslaget om att ett åtgärdsprogram ska genomföras för att undvika tomma
platser på äldreboenden och öka antalet platser på trygghetsboende eller
liknande avslås.
Propositionsordning 21
Ordföranden ställer proposition på M oderaternas, M iljöpartiets och Kristdemokraternas tjugoförsta tilläggsförslag om att öka möjligheten till digitala möten inom
äldrenämndens ansvarsområde, för att motverka ofrivillig ensamhet. Ordföranden
finner att kommunfullmäktige avslår förslaget varefter votering begärs.

Voteringsproposition
Ordföranden uppställer följande voteringsproposition vilken godkänns: den som vill
avslå det av Moderaterna, Miljöpartiets och Kristdemokraterna framställda förslaget
röstar ja. Den det ej vill röstar nej. Vinner nej har fullmäktige beslutat att bifalla
Moderaternas, Miljöpartiets och Kristdemokraternas förslag.
Voteringsresultat
Omröstningen utfaller enligt följande (voteringsbilaga 10):
Ja:
Nej:
Avstår:
Frånvarande:

33 röster
25 röster
0
3

Ordföranden konstaterar att kommunfullmäktige sålunda avslår Moderaternas,
Miljöpartiets och Kristdemokraternas förslag.
Kommunfullmäktiges beslut i denna del
1. Förslaget om att öka möjligheten till digitala möten inom äldrenämndens
ansvarsområde, för att motverka ofrivillig ensamhet avslås.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Propositionsordning 22
Ordföranden ställer proposition på M oderaternas, M iljöpartiets och Kristdemokraternas
tjugoandra tilläggsförslag om att fler fristående förskoleetableringar ska underlättas.
Ordföranden finner att kommunfullmäktige avslår förslaget.

Kommunfullmäktiges beslut i denna del
1.

Förslaget om att fler fristående förskoleetableringar ska underlättas avslås.

Propositionsordning 23
Ordföranden ställer proposition på M oderaternas, M iljöpartiets och Kristdemokraternas
tjugotredje tilläggsförslag om att säkra mer tillgänglig information om pedagogisk
omsorg. Ordföranden finner att kommunfullmäktige avslår förslaget.

Kommunfullmäktiges beslut i denna del
1.

Förslaget om att säkra mer tillgänglig information om pedagogisk omsorg
avslås.

Propositionsordning 24
Ordföranden ställer proposition på M oderaternas, M iljöpartiets och Kristdemokraternas tjugofjärde tilläggsförslag om att föreningar som får stöd av staden ska
redovisa sitt arbete med jämställdhet och mot toppning inom idrott. Ordföranden finner
att kommunfullmäktige avslår förslaget varefter votering begärs.

Voteringsproposition
Ordföranden uppställer följande voteringsproposition vilken godkänns: den som vill
avslå det av Moderaterna, Miljöpartiets och Kristdemokraterna framställda förslaget
röstar ja. Den det ej vill röstar nej. Vinner nej har fullmäktige beslutat att bifalla
Moderaternas, Miljöpartiets och Kristdemokraternas förslag.
Voteringsresultat
Omröstningen utfaller enligt följande (voteringsbilaga 11):
Ja:
Nej:
Avstår:
Frånvarande:

33 röster
22 röster
3
3

Ordföranden konstaterar att kommunfullmäktige sålunda avslår Moderaternas,
Miljöpartiets och Kristdemokraternas förslag.
Kommunfullmäktiges beslut i denna del
1. Förslaget om att föreningar som får stöd av staden ska redovisa sitt arbete
med jämställdhet och mot toppning inom idrott avslås.
Propositionsordning 25

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Ordföranden ställer proposition på M oderaternas, M iljöpartiets och Kristdemokraternas
tjugofemte tilläggsförslag om att genomföra en översyn av stadens bidragsformer för att
minska antalet och skapa enhetlighet i ansökningsförfarandet. Ordföranden finner att
kommunfullmäktige avslår förslaget.

Kommunfullmäktiges beslut i denna del
1.

Förslaget om att genomföra en översyn av stadens bidragsformer för att minska
antalet och skapa enhetlighet i ansökningsförfarandet avslås.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Propositionsordning 26
Ordföranden ställer proposition på M oderaternas, M iljöpartiets och Kristdemokraternas tjugosjätte tilläggsförslag om att undersöka om det finns platser i kommunen
med förhöjda partikelhalter och om det finns behov av miljözoner eller liknande
åtgärder. Ordföranden finner att kommunfullmäktige avslår förslaget varefter votering
begärs.

Voteringsproposition
Ordföranden uppställer följande voteringsproposition vilken godkänns: den som vill
avslå det av Moderaterna, Miljöpartiets och Kristdemokraterna framställda förslaget
röstar ja. Den det ej vill röstar nej. Vinner nej har fullmäktige beslutat att bifalla
Moderaternas, Miljöpartiets och Kristdemokraternas förslag.
Voteringsresultat
Omröstningen utfaller enligt följande (voteringsbilaga 12):
Ja:
Nej:
Avstår:
Frånvarande:

32 röster
23 röster
3
3

Ordföranden konstaterar att kommunfullmäktige sålunda avslår Moderaternas,
Miljöpartiets och Kristdemokraternas förslag.
Kommunfullmäktiges beslut i denna del
1. Förslaget om att undersöka om det finns platser i kommunen med förhöjda
partikelhalter och om det finns behov av miljözoner eller liknande åtgärder
avslås.
Propositionsordning 27
Ordföranden ställer proposition på M oderaternas, M iljöpartiets och Kristdemokraternas tjugosjunde tilläggsförslag om att ta fram en plan för att tillgodose behovet av
parkeringsplatser i centrala Sundbyberg med anledning av arbetet med nedgrävningen
av järnvägen, bland annat genom en differentiering av boendeparkeringstaxan och mer
parkeringsplatser på kvartersmark. Ordföranden finner att kommunfullmäktige avslår
förslaget varefter votering begärs.

Voteringsproposition
Ordföranden uppställer följande voteringsproposition vilken godkänns: den som vill
avslå det av Moderaterna, Miljöpartiets och Kristdemokraterna framställda förslaget
röstar ja. Den det ej vill röstar nej. Vinner nej har fullmäktige beslutat att bifalla
Moderaternas, Miljöpartiets och Kristdemokraternas förslag.
Voteringsresultat
Omröstningen utfaller enligt följande (voteringsbilaga 13):
Ja:
Nej:

33 röster
25 röster

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Avstår:
0
Frånvarande: 3
Ordföranden konstaterar att kommunfullmäktige sålunda avslår Moderaternas,
Miljöpartiets och Kristdemokraternas förslag.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktiges beslut i denna del
1. Förslaget om att ta fram en plan för att tillgodose behovet av
parkeringsplatser i centrala Sundbyberg med anledning av arbetet med
nedgrävningen av järnvägen, bland annat genom en differentiering av
boendeparkeringstaxan och mer parkeringsplatser på kvartersmark avslås.
Propositionsordning 28
Ordföranden ställer proposition på M oderaternas, M iljöpartiets och Kristdemokraternas tjugoåttonde tilläggsförslag om att uppdra åt Norrenergi att utreda införandet
av teknik för avskiljning och lagring av koldioxid (BECCS, Bio Energy Carbon Capture &
Storage). Ordföranden finner att kommunfullmäktige avslår förslaget varefter votering
begärs.

Voteringsproposition
Ordföranden uppställer följande voteringsproposition vilken godkänns: den som vill
avslå det av Moderaterna, Miljöpartiets och Kristdemokraterna framställda förslaget
röstar ja. Den det ej vill röstar nej. Vinner nej har fullmäktige beslutat att bifalla
Moderaternas, Miljöpartiets och Kristdemokraternas förslag.
Voteringsresultat
Omröstningen utfaller enligt följande (voteringsbilaga 14):
Ja:
Nej:
Avstår:
Frånvarande:

26 röster
29 röster
3
3

Ordföranden konstaterar att kommunfullmäktige sålunda bifaller Moderaternas,
Miljöpartiets och Kristdemokraternas förslag.
Kommunfullmäktiges beslut i denna del
1. Uppdra åt Norrenergi AB att utreda införandet av teknik för avskiljning och
lagring av koldioxid (BECCS, Bio Energy Carbon Capture & Storage).
Propositionsordning 29
Ordföranden ställer proposition på M oderaternas, M iljöpartiets och Kristdemokraternas tjugonionde tilläggsförslag om att driva på för att SÖRAB framöver ska bli en
producent av biokol. Ordföranden finner att kommunfullmäktige avslår förslaget
varefter votering begärs.

Voteringsproposition
Ordföranden uppställer följande voteringsproposition vilken godkänns: den som vill
avslå det av Moderaterna, Miljöpartiets och Kristdemokraterna framställda förslaget
röstar ja. Den det ej vill röstar nej. Vinner nej har fullmäktige beslutat att bifalla
Moderaternas, Miljöpartiets och Kristdemokraternas förslag.
Voteringsresultat

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Omröstningen utfaller enligt följande (voteringsbilaga 15):
Ja:
Nej:
Avstår:
Frånvarande:

26 röster
32 röster
0
3

Ordföranden konstaterar att kommunfullmäktige sålunda bifaller Moderaternas,
Miljöpartiets och Kristdemokraternas förslag.
Kommunfullmäktiges beslut i denna del
1. Driva på för att SÖRAB framöver ska bli en producent av biokol.
Propositionsordning 30
Ordföranden ställer proposition på M oderaternas, M iljöpartiets och Kristdemokraternas trettionde tilläggsförslag om att utreda möjligheten att bilda ett
mobilitetsbolag inom koncernen med ansvar för parkeringsfrågor. Ordföranden finner
att kommunfullmäktige avslår förslaget varefter votering begärs.

Voteringsproposition
Ordföranden uppställer följande voteringsproposition vilken godkänns: den som vill
avslå det av Moderaterna, Miljöpartiets och Kristdemokraterna framställda förslaget
röstar ja. Den det ej vill röstar nej. Vinner nej har fullmäktige beslutat att bifalla
Moderaternas, Miljöpartiets och Kristdemokraternas förslag.
Voteringsresultat
Omröstningen utfaller enligt följande (voteringsbilaga 16):
Ja:
Nej:
Avstår:
Frånvarande:

28 röster
29 röster
1
3

Ordföranden konstaterar att kommunfullmäktige sålunda bifaller Moderaternas,
Miljöpartiets och Kristdemokraternas förslag.
Kommunfullmäktiges beslut i denna del
1. Utreda möjligheten att bilda ett mobilitetsbolag inom koncernen med ansvar
för parkeringsfrågor.
Propositionsordning 31
Ordföranden ställer proposition på Vänsterpartiets första tilläggsförslag om att upprätta
rekryteringsträffar främst riktat mot personer med ekonomiskt bistånd. Ordföranden
finner att kommunfullmäktige avslår förslaget.

Kommunfullmäktiges beslut i denna del

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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1. Förslaget om att upprätta rekryteringsträffar främst riktat mot personer med
ekonomiskt bistånd avslås.

Propositionsordning 32
Ordföranden ställer proposition på Vänsterpartiets andra tilläggsförslag om att arvoden
för toppolitiker ska sänkas, de med arvode över 40%, till att erhålla maximalt 80 % av en
riksdagslön. Ordföranden finner att kommunfullmäktige avslår förslaget varefter
votering begärs.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Voteringsproposition
Ordföranden uppställer följande voteringsproposition vilken godkänns: den som vill
avslå det av Vänsterpartiet framställda förslaget röstar ja. Den det ej vill röstar nej.
Vinner nej har fullmäktige beslutat att bifalla Vänsterpartiets förslag.
Voteringsresultat
Omröstningen utfaller enligt följande (voteringsbilaga 17):
Ja:
Nej:
Avstår:
Frånvarande:

26 röster
8 röster
24
3

Ordföranden konstaterar att kommunfullmäktige sålunda avslår Vänsterpartiets
förslag.
Kommunfullmäktiges beslut i denna del
1. Förslaget om att arvoden för toppolitiker ska sänkas, de med arvode över
40%, till att erhålla maximalt 80 % av en riksdagslön avslås.

Propositionsordning 33
Ordföranden ställer proposition på Vänsterpartiets tredje tilläggsförslag om att utlysa
klimatnödläge - utarbeta en plan för utsläppsminskningar allt enligt Parisavtalet och det
nuvarande forskningsläget, där både produktionsutsläpp och konsumtionsutsläpp
inräknas. Ordföranden finner att kommunfullmäktige avslår förslaget.

Kommunfullmäktiges beslut i denna del
1. Förslaget om att utlysa klimatnödläge - utarbeta en plan för
utsläppsminskningar allt enligt Parisavtalet och det nuvarande
forskningsläget, där både produktionsutsläpp och konsumtionsutsläpp
inräknas avslås.

Propositionsordning 34
Ordföranden ställer proposition på Vänsterpartiets fjärde tilläggsförslag om att verka för
fler returpunkter i minst ytterligare en stadsdel. Ordföranden finner att
kommunfullmäktige avslår förslaget varefter votering begärs.

Voteringsproposition
Ordföranden uppställer följande voteringsproposition vilken godkänns: den som vill
avslå det av Vänsterpartiet framställda förslaget röstar ja. Den det ej vill röstar nej.
Vinner nej har fullmäktige beslutat att bifalla Vänsterpartiets förslag.
Voteringsresultat
Omröstningen utfaller enligt följande (voteringsbilaga 18):
Ja:

26 röster
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Nej:
29 röster
Avstår:
3
Frånvarande: 3
Ordföranden konstaterar att kommunfullmäktige sålunda bifaller Vänsterpartiets
förslag.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

30 (29)

Kommunfullmäktige

Protokoll
Sammanträdesdatum:
2020-11-04

Kommunfullmäktiges beslut i denna del
1.

Verka för fler returpunkter i minst ytterligare en stadsdel.

Propositionsordning 35
Ordföranden ställer proposition på Vänsterpartiets femte tilläggsförslag om att ställa

krav på privata byggherrar att 50 procent av nyproduktionen ska vara hyresrätter.
Ordföranden finner att kommunfullmäktige avslår förslaget.

Kommunfullmäktiges beslut i denna del
1. Förslaget om att ställa krav på privata byggherrar att 50 procent av
nyproduktionen ska vara hyresrätter avslås.

Propositionsordning 36
Ordföranden ställer proposition på Vänsterpartiets sjätte tilläggsförslag om att ansluta
Sundbyberg till I CAN Cities Appeal i deras uppmaning att göra världen kärnvapenfri.
Ordföranden finner att kommunfullmäktige avslår förslaget.

Kommunfullmäktiges beslut i denna del
1. Förslaget om att ansluta Sundbyberg till ICAN Cities Appeal i deras
uppmaning att göra världen kärnvapenfri avslås.

Propositionsordning 37
Ordföranden ställer proposition på Vänsterpartiets sjunde tilläggsförslag om att
implementera beslutet om att införa M entors in Violence Prevention (mentorer i
våldsprevention). Ordföranden finner att kommunfullmäktige avslår förslaget varefter
votering begärs.

Voteringsproposition
Ordföranden uppställer följande voteringsproposition vilken godkänns: den som vill
avslå det av Vänsterpartiet framställda förslaget röstar ja. Den det ej vill röstar nej.
Vinner nej har fullmäktige beslutat att bifalla Vänsterpartiets förslag.
Voteringsresultat
Omröstningen utfaller enligt följande (voteringsbilaga 19):
Ja:
Nej:
Avstår:
Frånvarande:

26 röster
29 röster
3
3

Ordföranden konstaterar att kommunfullmäktige sålunda bifaller Vänsterpartiets
förslag.
Kommunfullmäktiges beslut i denna del
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Implementera beslutet om att införa Mentors in Violence Prevention
(mentorer i våldsprevention)

Justerandes signatur
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Propositionsordning 38
Ordföranden ställer proposition på Vänsterpartiets åttonde tilläggsförslag om att se över
hur elevhälsan kan stärkas i alla skolor, med målsättning att minska den psykiska
ohälsan. Ordföranden finner att kommunfullmäktige avslår förslaget varefter votering
begärs.

Voteringsproposition
Ordföranden uppställer följande voteringsproposition vilken godkänns: den som vill
avslå det av Vänsterpartiet framställda förslaget röstar ja. Den det ej vill röstar nej.
Vinner nej har fullmäktige beslutat att bifalla Vänsterpartiets förslag.
Voteringsresultat
Omröstningen utfaller enligt följande (voteringsbilaga 20):
Ja:
Nej:
Avstår:
Frånvarande:

26 röster
32 röster
0
3

Ordföranden konstaterar att kommunfullmäktige sålunda bifaller Vänsterpartiets
förslag.
Kommunfullmäktiges beslut i denna del
1. Se över hur elevhälsan kan stärkas i alla skolor, med målsättning att minska
den psykiska ohälsan.
Propositionsordning 39
Ordföranden ställer proposition på Vänsterpartiets tionde tilläggsförslag om att f ortsätta
ha en hög andel behöriga förskollärare. Ordföranden finner att kommunfullmäktige
avslår förslaget varefter votering begärs.

Voteringsproposition
Ordföranden uppställer följande voteringsproposition vilken godkänns: den som vill
avslå det av Vänsterpartiet framställda förslaget röstar ja. Den det ej vill röstar nej.
Vinner nej har fullmäktige beslutat att bifalla Vänsterpartiets förslag.
Voteringsresultat
Omröstningen utfaller enligt följande (voteringsbilaga 21):
Ja:
Nej:
Avstår:
Frånvarande:

25 röster
32 röster
1
3

Ordföranden konstaterar att kommunfullmäktige sålunda bifaller Vänsterpartiets
förslag.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktiges beslut i denna del
1. Fortsätt ha en hög andel behöriga förskollärare.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Propositionsordning 40
Ordföranden ställer proposition på Vänsterpartiets tolfte tilläggsförslag om att upprätta

ett avtal om idéburet offentligt partnerskap med Kvinnojouren i Sundbyberg.
Ordföranden finner att kommunfullmäktige avslår förslaget varefter votering begärs.

Voteringsproposition
Ordföranden uppställer följande voteringsproposition vilken godkänns: den som vill
avslå det av Vänsterpartiet framställda förslaget röstar ja. Den det ej vill röstar nej.
Vinner nej har fullmäktige beslutat att bifalla Vänsterpartiets förslag.
Voteringsresultat
Omröstningen utfaller enligt följande (voteringsbilaga 22):
Ja:
Nej:
Avstår:
Frånvarande:

26 röster
29 röster
3
3

Ordföranden konstaterar att kommunfullmäktige sålunda bifaller Vänsterpartiets
förslag.
Kommunfullmäktiges beslut i denna del
1. Upprätta ett avtal om idéburet offentligt partnerskap med Kvinnojouren i
Sundbyberg.

Propositionsordning 41
Ordföranden ställer proposition på Vänsterpartiets trettonde tilläggsförslag om att riva
upp LOV inom särskilt boende. Ordföranden finner att kommunfullmäktige avslår
förslaget.

Kommunfullmäktiges beslut i denna del
1.

Förslaget om att riva upp LOV inom särskilt boende avslås.

Det fjortonde förslaget i Vänsterpartiets skrivelse den 4 november 2020 om beslut om
att inrätta en fritidsgård och ett kulturhus i Ursvik ställs inte under proposition i
enlighet med 5 kap 57 § 2 st KL med hänvisning till att förslaget är kostnadsdrivande och
kommunfullmäktige redan fastställt budget varför tilläggsförslaget inte kan behandlas.

Propositionsordning 42
Ordföranden ställer proposition på Vänsterpartiets femtonde tilläggsförslag om att
upprätta ett minnesmärke i Ursvik till minne av fredsmarschen mot kärnvapen och för
den nutida kampen för fred. Ordföranden finner att kommunfullmäktige avslår förslaget
varefter votering begärs.

Voteringsproposition

Justerandes signatur
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Ordföranden uppställer följande voteringsproposition vilken godkänns: den som vill
avslå det av Vänsterpartiet framställda förslaget röstar ja. Den det ej vill röstar nej.
Vinner nej har fullmäktige beslutat att bifalla Vänsterpartiets förslag.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Voteringsresultat
Omröstningen utfaller enligt följande (voteringsbilaga 23):
Ja:
Nej:
Avstår:
Frånvarande:

26 röster
7 röster
25
3

Ordföranden konstaterar att kommunfullmäktige sålunda avslår Vänsterpartiets
förslag.
Kommunfullmäktiges beslut i denna del
1. Förslaget om att upprätta ett minnesmärke i Ursvik till minne av fredsmarschen
mot kärnvapen och för den nutida kampen för fred avslås.

Propositionsordning 43
Ordföranden ställer proposition på Vänsterpartiets sextonde tilläggsförslag om beslut
om nytt växthus nu. Ordföranden finner att kommunfullmäktige avslår förslaget varefter
votering begärs.

Voteringsproposition
Ordföranden uppställer följande voteringsproposition vilken godkänns: den som vill
avslå det av Vänsterpartiet framställda förslaget röstar ja. Den det ej vill röstar nej.
Vinner nej har fullmäktige beslutat att bifalla Vänsterpartiets förslag.
Voteringsresultat
Omröstningen utfaller enligt följande (voteringsbilaga 24):
Ja:
Nej:
Avstår:
Frånvarande:

25 röster
7 röster
26
3

Ordföranden konstaterar att kommunfullmäktige sålunda avslår Vänsterpartiets
förslag.
Kommunfullmäktiges beslut i denna del
1. Förslaget om beslut om nytt växthus nu, avslås.
Propositionsordning 44
Ordföranden ställer proposition på Vänsterpartiets sjuttonde tilläggsförslag om att sätta
upp fler laddstolpar i staden. Ordföranden finner att kommunfullmäktige avslår
förslaget.

Kommunfullmäktiges beslut i denna del
1.

Förslaget om att sätta upp fler laddstolpar i staden avslås.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Propositionsordning 45
Ordföranden ställer proposition på Vänsterpartiets artonde tilläggsförslag om att staden

ska intensifiera sitt arbete med ansökningar från klimatklivet, stadsmiljöavtalen och
andra relevanta stadsbidrag för att stärka den gröna omställningen. Ordföranden finner
att kommunfullmäktige avslår förslaget varefter votering begärs.

Voteringsproposition
Ordföranden uppställer följande voteringsproposition vilken godkänns: den som vill
avslå det av Vänsterpartiet framställda förslaget röstar ja. Den det ej vill röstar nej.
Vinner nej har fullmäktige beslutat att bifalla Vänsterpartiets förslag.
Voteringsresultat
Omröstningen utfaller enligt följande (voteringsbilaga 25):
Ja:
Nej:
Avstår:
Frånvarande:

25 röster
29 röster
4
3

Ordföranden konstaterar att kommunfullmäktige sålunda bifaller Vänsterpartiets
förslag.
Kommunfullmäktiges beslut i denna del
1. Staden ska intensifiera sitt arbete med ansökningar från klimatklivet,
stadsmiljöavtalen och andra relevanta stadsbidrag för att stärka den gröna
omställningen.

Propositionsordning 46
Ordföranden ställer proposition på Vänsterpartiets nittonde tilläggsförslag om att
säkerställa att provtagningar och kontroller görs för att garantera god vatten- och
luftkvalité samt avfallshantering. Ordföranden finner att kommunfullmäktige avslår
förslaget varefter votering begärs.

Voteringsproposition
Ordföranden uppställer följande voteringsproposition vilken godkänns: den som vill
avslå det av Vänsterpartiet framställda förslaget röstar ja. Den det ej vill röstar nej.
Vinner nej har fullmäktige beslutat att bifalla Vänsterpartiets förslag.
Voteringsresultat
Omröstningen utfaller enligt följande (voteringsbilaga 26):
Ja:
Nej:
Avstår:
Frånvarande:

26 röster
7 röster
25
3

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Ordföranden konstaterar att kommunfullmäktige sålunda avslår Vänsterpartiets
förslag.
Kommunfullmäktiges beslut i denna del
1. Förslaget om att säkerställa att provtagningar och kontroller görs för att
garantera god vatten- och luftkvalité samt avfallshantering avslås.
Propositionsordning 47
Ordföranden ställer proposition på Vänsterpartiets tjugonde tilläggsförslag om att
stoppa den årliga hyreshöjningen för 2021. Ordföranden finner att kommunfullmäktige
avslår förslaget varefter votering begärs.

Justerandes signatur
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Voteringsproposition
Ordföranden uppställer följande voteringsproposition vilken godkänns: den som vill
avslå det av Vänsterpartiet framställda förslaget röstar ja. Den det ej vill röstar nej.
Vinner nej har fullmäktige beslutat att bifalla Vänsterpartiets förslag.
Voteringsresultat
Omröstningen utfaller enligt följande (voteringsbilaga 27):
Ja:
Nej:
Avstår:
Frånvarande:

26 röster
7 röster
25
3

Ordföranden konstaterar att kommunfullmäktige sålunda avslår Vänsterpartiets
förslag.
Kommunfullmäktiges beslut i denna del
1. Förslaget om att stoppa den årliga hyreshöjningen för 2021 avslås.
Propositionsordning 48
Ordföranden ställer proposition på Vänsterpartiets tjugoförsta tilläggsförslag om att se
över möjligheten att införa en differentierad parkeringsavgift, i syfte att gynna grupper
som har större behov av bil, som till exempel pensionärer. Ordföranden finner att
kommunfullmäktige avslår förslaget.

Kommunfullmäktiges beslut i denna del
1.

Förslaget om att se över möjligheten att införa en differentierad
parkeringsavgift, i syfte att gynna grupper som har större behov av bil, som till
exempel pensionärer avslås.

Propositionsordning 49
Ordföranden ställer proposition på Vänsterpartiets tjugoandra tilläggsförslag om att
upprätta ett boinflytandeavtal omgående. Ordföranden finner att kommunfullmäktige
avslår förslaget varefter votering begärs.

Voteringsproposition
Ordföranden uppställer följande voteringsproposition vilken godkänns: den som vill
avslå det av Vänsterpartiet framställda förslaget röstar ja. Den det ej vill röstar nej.
Vinner nej har fullmäktige beslutat att bifalla Vänsterpartiets förslag.
Voteringsresultat
Omröstningen utfaller enligt följande (voteringsbilaga 28):
Ja:
Nej:
Avstår:

26 röster
7 röster
25
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Frånvarande: 3
Ordföranden konstaterar att kommunfullmäktige sålunda avslår Vänsterpartiets
förslag.
Kommunfullmäktiges beslut i denna del
1. Förslaget om att upprätta ett boinflytandeavtal omgående avslås.
Propositionsordning 50
Ordföranden ställer proposition på Vänsterpartiets tjugotredje tilläggsförslag om att se
över möjligheten att fokusera inköpen av pellets från skogsbruk – till biomassa som
härstammar från restprodukter. Detta för att inte bidra till ökad skogsavverkning.
Ordföranden finner att kommunfullmäktige avslår förslaget varefter votering begärs.

Voteringsproposition
Ordföranden uppställer följande voteringsproposition vilken godkänns: den som vill
avslå det av Vänsterpartiet framställda förslaget röstar ja. Den det ej vill röstar nej.
Vinner nej har fullmäktige beslutat att bifalla Vänsterpartiets förslag.
Voteringsresultat
Omröstningen utfaller enligt följande (voteringsbilaga 29):
Ja:
Nej:
Avstår:
Frånvarande:

25 röster
29 röster
4
3

Ordföranden konstaterar att kommunfullmäktige sålunda bifaller Vänsterpartiets
förslag.
Kommunfullmäktiges beslut i denna del
1. Se över möjligheten att fokusera inköpen av pellets från skogsbruk – till
biomassa som härstammar från restprodukter. Detta för att inte bidra till
ökad skogsavverkning.

Behandling av kommunstyrelsens resterande förslag
Propositionsordning 51
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens resterande förslag i ärendet,
det vill säga första, andra, tredje, fjärde, femte och sjätte förslagen. Ordföranden
finner att kommunfullmäktige bifaller förslagen.
Kommunfullmäktiges beslut i denna del
1. Internräntan för år 2021 fastställs till 1,25 procent
2. Låneramen för år 2021 fastställs till 700 mnkr
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3 Kommunalt partistöd för år 2021 utbetalas till de i kommunfullmäktige
representerade partierna i enlighet med stadens regler för kommunalt
partistöd från och med den 1 januari 2019
4 Kommunstyrelsen medges att för år 2021 avskriva fordringar upp till ett
prisbasbelopp per gäldenär
5 Kommunstyrelsen medges att inom totalramen göra de redovisningsmässiga
justeringar som behövs under år 2021
6 Utdebitering av kommunalskatt för år 2021 ska ske med 18,90 kr

Justerandes signatur
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Kommunfullmäktiges beslut
1. Internräntan för år 2021 fastställs till 1,25 procent
2. Låneramen för år 2021 fastställs till 700 mnkr
3. Kommunalt partistöd för år 2021 utbetalas till de i kommunfullmäktige
representerade partierna i enlighet med stadens regler för kommunalt
partistöd från och med den 1 januari 2019
4. Kommunstyrelsen medges att för år 2021 avskriva fordringar upp till ett
prisbasbelopp per gäldenär
5. Kommunstyrelsen medges att inom totalramen göra de redovisningsmässiga
justeringar som behövs under år 2021
6. Utdebitering av kommunalskatt för år 2021 ska ske med 18,90 kr
7. Socialdemokraternas, Centerpartiets och Liberalernas gemensamma förslag
den 14 oktober 2020 till Sundbybergs stads budget 2021 med plan för 20222023 inkluderande mål för god ekonomisk hushållning med samtliga bilagor
fastställs i sin helhet
8. Staden ska i större utsträckning inkludera invånarna i trygghetsarbetet, bland
annat genom fler medborgardialoger.
9. M inst 50 procent av den totala bruttoarean i nybyggnation ska fram till 2026
ska bestå av trä.
10. M inska lärarnas administrativa börda, genom att införa lärarassistenter,
förutsatt att statliga bidrag för detta kan erhållas
11. Upprätta rekryteringsträffar och ett program för fler praktikplatser, främst
riktat mot personer med ekonomiskt bistånd.
12. Staden ska i större utsträckning informera om möjligheten till familjerådgivning
och andra stödfunktioner.
13. Genomför en tvättstugekampanj för att nå våldsutsatta i nära relationer,
tillsammans med externa aktörer, t.ex. fastighetsbolag, gym, församlingar.
14. Uppdra Norrenergi att utreda införandet av teknik för avskiljning och lagring av
koldioxid (BECCS, Bio Energy Carbon Capture & Storage).
15. Driva på för att SÖRAB framöver ska bli en producent av biokol.
16. Utred möjligheten att bilda ett mobilitetsbolag inom koncernen med ansvar för
parkeringsfrågor.

17. Verka för fler returpunkter i minst ytterligare en stadsdel.
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18. Implementera beslutet om att införa Mentors in Violence Prevention
(mentorer i våldsprevention).
19. Se över hur elevhälsan kan stärkas i alla skolor, med målsättning att minska
den psykiska ohälsan.
20. Fortsätt ha en hög andel behöriga förskollärare
21. Upprätta ett avtal om Idéburet offentligt partnerskap med Kvinnojouren i
Sundbyberg.
22. Staden ska intensifiera sitt arbete med ansökningar från klimatklivet,
stadsmiljöavtalen och andra relevanta stadsbidrag för att stärka den gröna
omställningen.
23. Se över möjligheten att fokusera inköpen av pellets från skogsbruk – till
biomassa som härstammar från restprodukter. Detta för att inte bidra till
ökad skogsavverkning.
Reservationer

Kommunfullmäktigegrupperna för Moderaterna, Vänsterpartiet,
Sverigedemokraterna, Miljöpartiet och Kristdemokraterna reserverar sig mot de
beslut som gick dem emot.
____
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