Kommunfullmäktige

Kallelse/ föredragningslista
2020-11-13

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
november 2020, klockan 18:00
Plats: Ljusgården, Stadshuset, Östra M adenvägen 4, H allonbergen
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

Diarienummer
Svar på interpellationer
5.

6.

7.

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

KS-0131/ 2020

Svar på interpellation - Vad händer med barnens
tillagningskök? ställd till stadsmiljö- och tekniska
nämndens ordförande av Anton Fendert (MP)

KS-0611/ 2020

Svar på interpellation - Åtgärder för en cirkulär
ekonomi. Ställd till kommunstyrelsens ordförande av
Moisés Ubeira (V).

KS-0612/ 2020

B or dl agd vi d
sam m an t r äd et
d en 19 ok t ob er
20 20

B or dl agd vi d
sam m an t r äd et
d en 19 ok t ob er
20 20

B or dl agd vi d
sam m an t r äd et
d en 19 ok t ob er
20 20
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9.

Kallelse/föredragningslista
2020-11-13

Svar på interpellation - Trygghet i äldreomsorgen.
Ställd till äldrenämndens ordförande av Moises
Ubeira (V)

KS-0651/2020

Svar på interpellation - Hur fortgår arbetet med att få
Norrenergi att sluta sälja utsläppsrätter? Ställd till
kommunstyrelsens ordförande av Anton Fendert
(MP)

KS-0653/2020

Handlingar i
ärendet utskickas
senare
Handlingar i
ärendet utskickas
senare

Anmälan och besvarande av frågor
Informationspunkt
10.

Information från kommunfullmäktiges revisorer

Valärenden
11.

Val av 1 kommunalråd (S) för perioden till och med
den 31 december 2020

KS-0821/2018

12.

Fyllnadsval efter Anki Carlsson (S) som ersättare i
förskolenämnden för perioden till och med 31
december 2020

KS-0032/2020

13.

Fyllnadsval av ersättare (M) i social- och
arbetsmarknadsnämnden för perioden till och med
31 december 2020

KS-0038/2020

14.

Val av ersättare (MP) i valnämnden samt fyllnadsval
för perioden till och med 31 december 2022

KS-0778/2018

15.

Val av ersättare (MP) i Politiska ledningsgruppen för
Edsvikens Vattenverksamhet samt fyllnadsval för
perioden till och med 31 december 2022

KS-0040/2020

16.

Avsägelse av Kjell Sundin (S) som ersättare i
förskolenämnden samt fyllnadsval för perioden till
och med 31 december 2020

KS-0032/2020

17.

Fyllnadsval efter Kjell Sundin av nämndeman vid
Solna tingsrätt för tiden fram till den 31 december
2023

KS-0508/2019

18.

Avsägelse av Ina Djurestål (M) som ledamot, tillika
2:e vice ordförande i byggnads- och
tillståndsnämnden samt fyllnadsval för tiden till och
med den 31 december 2020

KS-0037/2020

19.

Avsägelse av Ina Djurestål (M) som ledamot i
fullmäktige samt begäran om ny sammanräkning hos
Länsstyrelsen i Stockholms län

KS-0265/2020
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20.

Avsägelse av Christer Ryd (V) som ersättare i
fullmäktige samt begäran om ny sammanräkning hos
Länsstyrelsen i Stockholms län

KS-0265/2020

21.

Avsägelse av Hillevi Törnkvist (KD) som ersättare i
äldrenämnden samt fyllnadsval för tiden till och med
den 31 december 2020

KS-0034/2020

22.

Val av ledamot i styrelsen för Stiftelsen Parken för
perioden till och med 31 december 2022

KS-0040/2020

23.

Val av ledamot i styrelsen för Stiftelsen Parken

KS-0040/2020

Anmälan av inkomna medborgarförslag
24.

Medborgarförslag – Skapa fler park- och lekområden
i Ör

KS-0628/2020

Presidiet förslag:
1.

Beslut i ärendet fattas av kommunstyrelsen

2. Kommunstyrelsen anmäler beslut i ärendet
till kommunfullmäktige
25.

Medborgarförslag – Riv byggnaden i hörnet av
Oxenstiernas Allé/Mönstringsvägen och använd utan
på annat sätt

KS-0631/2020

Presidiet förslag:
1.

Beslut i ärendet fattas av kommunstyrelsen

2. Kommunstyrelsen anmäler beslut i ärendet
till kommunfullmäktige
26.

Medborgarförslag – skapa en plats för företagare i
Ursvik att få chansen att nätverka med varandra

KS-0646/2020

Presidiet förslag:
1.

Beslut i ärendet fattas av kultur- och
fritidsnämnden

2. Kultur- och fritidsnämnden anmäler beslut i
ärendet till kommunfullmäktige
27.

Medborgarförslag – Tillåt MTB-cykling i Extremespåret och förbjud cykling i övriga spår
Presidiet förslag:
1.

Beslut i ärendet fattas av kultur- och
fritidsnämnden

2. Kultur- och fritidsnämnden anmäler beslut i
ärendet till kommunfullmäktige

KS-0678/2020
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Medborgarförslag - Fler papperskorgar på
Franstorpsvägen

KS-0682/2020

Presidiet förslag:
1.

Beslut i ärendet fattas av stadsmiljö- och
tekniska nämnden

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

Styrande dokument
29.

Revidering av Sundbybergs stads policy för
medelsförvaltning och borgen

KS-0601/2020

30.

Sundbybergs stads beräkningsmodell för finansiell
prissättning och borgensavgift

KS-0602/2020

31.

Principer för lokalförsörjning och
lokalplaneringsprocess i Sundbybergs stad

KS-0626/2020

32.

Handslag mellan Sundbybergs stad och
organisationer för personer med
funktionsnedsättning i Sundbyberg åren 2021-2024

KS-0562/2020

33.

Rekommendation från kommunförbundet Storsthlm
- prislista för gymnasieskolan i Stockholmsregionen
2021

KS-0431/2020

34.

Antagande av avfallsplan för perioden 2021–2032 för
Sundbybergs stad - Ändring i kommunens
renhållningsordning

KS-0575/2020

Ekonomiärenden
35.

Inbetalning av kapitalinsats till Kommuninvest
Ekonomisk förening åren 2021 - 2024

KS-0550/2020

Taxor och avgifter
36.

Reducering av Sundbybergs stads
markupplåtelseavgifter för verksamheter som lider
ekonomisk skada av pandemin Covid-19

KS-0604/2020

37.

Sundbybergs stads regler, taxor och avgifter för hyra
av äldrenämndens verksamhetslokaler samt
indexering

KS-0614/2020

38.

Årlig justering av Sundbybergs stads taxor och
avgifter för hyra av kultur- och fritidsnämndens
lokaler – beslut om indexering

KS-0906/2019
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Namnsättningsärende
39.

Rättelse av felskrivning - Namnsättning av kvarter
och gator mellan Rissneleden och Rissne IP i Rissne,
från Markenterigatan till Marketenterigatan

KS-0596/2020

Detaljplaner
40.

Detaljplan för skola och idrottshall på fastigheten
Kungsljuset 1 samt del av fastigheterna Hundlokan 3,
Gullvivan 2, Hästhoven 2, Blåklockan 2, Sundbyberg
2:39 och Sundbyberg 2:58 i stadsdelen Ör - beslut om
antagande

KS-0914/2017

Avtal och överenskommelser
41.

Rekommendation från kommunförbundet Storsthlm
att anta ny överenskommelse om
ungdomsmottagningar

KS-0387/2020

42.

Uppdragsavtal mellan Sundbybergs stad och
Lokalfastigheter i Sundbyberg AB

KS-0325/2019

Avskrivning av motioner
43.

Avskrivning av motioner från ledamöter för
Socialdemokraterna

Anmälan av inkomna motioner
Anmälan av nya interpellationer

KS-0672/2020
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