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Kallelse

Kallelse har skett i behörig ordning

Plats och tid:

Lövsalen, Stadshuset, Östra M adenvägen 4, Hallonbergen, måndagen den 15 mars 2021
klockan 16:00 – 17:55
Sammanträdet ajournerat klockan 17:25-17:40, § 56

Beslutande:

Peter Schilling (S), ordförande
Stefan Bergström (C)
Axel Conradi (M )
Ayla Eftekhari (S), deltar på distans
Josefin Malmqvist (M) , deltar på distans, §§ 29-57
M oisés Ubeira (V), deltar på distans
Gary Aelius (SD), deltar på distans
Christina Wilson (C), deltar på distans
Johan Storåkers (L), deltar på distans
Anna-Lena Hammarin (L), deltar på distans
Anton Fendert (M P), deltar på distans
M arcus Jonsson (KD), deltar på distans
Jan Bojling (M), deltar på distans, ersätter Josefin Malmqvist (M ), §§ 26-28

Ersättare:

M arkus Jönsson (S), deltar på distans
Åsa Zetterberg (S), deltar på distans, §§ 32-57
Jan Bojling (M ), deltar på distans, §§ 29-57
Ritva Runestad (M), deltar på distans
Towe Bengtsson (V), deltar på distans
Stefan Buncic (SD), deltar på distans
Nina Lundström (L), deltar på distans
H enrik Persson (L), deltar på distans
M artin Solberg (MP), deltar på distans, §§ 26-56
Jens M anell (KD), deltar på distans

Övriga deltagare:
-

stadsdirektör Jan Eriksson
kommunsekreterare M agnus Eriksson

Utses att
justera:

Axel Conradi (M )

Plats och tid
för justering:

Stadshuset, Östra Madenvägen 4, Hallonbergen, onsdagen den 17 mars 2021

Underskrifter:

Sekreterare

_______________________________
M agnus Eriksson

Ordförande

______________________________________________________
Peter Schilling (S)

Justerare

______________________________________________________
Axel Conradi (M)

Paragraf

ANSLAG/ BEVIS
Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla
Datum när anslaget sätts
upp

2021-03-17

Förvaringsplats för protokoll

Stadskansliet, Stadshuset, Östra M adenvägen 4, Hallonbergen

Datum när anslaget tas ner

2021-0408
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Sundbybergs stads funktionsrättsråd

§ 27

Kommunstyrelsens verksamhetsberättelse med årsbokslut 2020

§ 28

Ändring av detaljplan för parkeringsgarage inom fastigheten
Sundbyberg 240, Forskningsringen 89 i Stora Ursvik - beslut om
antagande

§ 29

Överlåtelseavtal och servitutsavtal för parkeringsgarage inom
fastigheten Sundbyberg 2:40, Forskningsringen 89 i Stora Ursvik

§ 30

Hyresavtal mellan Lokalfastigheter i Sundbyberg AB och Valla Park
Holding AB avseende gymnasielokaler i fastigheten Lådmakaren 3 i
stadsdelen Rissne

§ 31

Tilläggsavtal mellan Sundbybergs stad och Fastighets AB Förvaltaren
till exploateringsavtal avseende del av Sundbyberg 2:79, detaljplan
Torget, Ursviks Västra delar – Lägenhetsstorlekar
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Svar på remiss - I nbjudan från Region Stockholm att lämna
synpunkter på Näringslivs- och tillväxtstrategi för
Stockholmsregionen, RS 2020-0780
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Svar på remiss - Förslag till ny överenskommelse för Klimat- och
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lämna synpunkter på förslag till vision Mälarens vattenvårdsförbund
2022-2027

§ 35

Svar på remiss - Fast omsorgskontakt i hemtjänsten SOU 2020:70
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§ 40
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Protokoll för den centrala samverkansgruppens sammanträde den 3
mars 2021

§ 55

Sundbybergs stads taxa för vissa markupplåtelser på offentlig plats –
tillfällig reducering av markupplåtelseavgifter samt justering av
uteserveringssäsongen
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§ 26

Stadsdirektören informerar
Vid dagens sammanträde informerar stadsdirektör Jan Eriksson om följande:
-

hur utredningsarbetet rörande kommunfullmäktiges uppdrag om införande av
en förvaltningsorganisation fortskrider

-

det utvecklingsarbete som pågår i staden i samarbete med Sundbybergs Avfall
och Vatten AB som syftar till en förbättrad samhällsbyggnadsprocess

____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 27

Dnr: KS-0155/ 2021

Revidering av instruktioner för Sundbybergs stads
pensionärsråd och Sundbybergs stads funktionsrättsråd
Beslutsunderlag
Förslag till instruktion för Sundbybergs stads pensionärsråd den 22 februari 2021
Förslag till instruktion för Sundbybergs stads funktionsrättsråd den 22 februari 2021
Stadsledningskontorets skrivelse den 22 februari 2021

Sammanfattning
Kommunstyrelsen reviderade instruktioner för Sundbybergs stads pensionärsråd och
Sundbybergs stads funktionsrättsråd vid sammanträdet den 14 september 2020, i syfte
att skapa möjlighet för distansdeltagande med anledning av den pågående pandemin
med spridning av den nya coronaviruset och Covid-19.
Nuvarande instruktioner innehåller formuleringar som innebär att rådens protokoll ska
justeras av ordföranden och en ledamot. Kommunstyrelsens ordförande vill göra det
möjligt även för intresseorganisationernas representanter i respektive råd att
tillsammans med ordföranden justera protokoll. Lagstiftningen uppställer inga hinder
för att andra än förtroendevalda i råden justerar dess protokoll. Föreliggande förslag
innebär en revidering för att möjliggöra det.
Förslag till instruktioner för Sundbybergs stads pensionärsråd och Sundbybergs stads
funktionsrättsråd förslås gälla från och med 1 april 2021.

Kommunstyrelsens beslut
1.

Förslag till I nstruktion för Sundbybergs stad pensionärsråd den 22 februari
2021 godkänns och gäller från och med 1 april 2021.

2. Förslag till I nstruktion för Sundbybergs stads funktionsrättsråd den 22 februari
2021 godkänns och gäller från och med 1 april 2021.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

6 (46)

Kommunstyrelsen

Protokoll
Sammanträdesdatum
2021-03-15

§ 28

Dnr: KS-0046/ 2021

Kommunstyrelsens verksamhetsberättelse med årsbokslut
2020
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens verksamhetsberättelse med årsbokslut 2020
Stadsledningskontorets skrivelse den 11 februari 2021

Sammanfattning
Den mest väsentliga händelsen som har påverkat verksamheten under perioden är
utbrottet av covid-19. För att stödja övriga verksamheter har förvaltningen fått prioritera
ned utvecklingsarbete för att istället hantera och stödja staden i arbetet med pandemin.
Stadsledningskontoret har under året genomfört den personalneddragning som ålades
kommunstyrelsen i budget 2020 vilket har skett genom naturlig avgång.
Personalneddragningarna har påverkat förutsättningarna för att utföra grunduppdrag
och utvecklingsarbete under perioden.
Stadsledningskontoret och stadsbyggnadsavdelningen gör bedömningen att merparten
av de aktiviteter som planerades i verksamhetsplanen för 2020 är genomförda. Vidare
görs även bedömningen att samtliga mål är helt eller delvis uppnådda och att
måluppfyllnaden fortsätter under år 2021. Ett antal av de uppdrag som tilldelats
kommunstyrelsen inför 2020 är ej genomförda och fortsätter under 2021.
Kommunstyrelsen redovisar ett utfall för året på 164,4 mnkr vilket är en positiv
avvikelse med 5,4 mnkr. Av resultatet står fastighetsverksamheten för 4,5 mnkr och
resterande verksamhet redovisar en positiv avvikelse om 0,9 mnkr.
Kommunstyrelsens totala investeringsram för 2020 uppgick till 146,3 mnkr. Utfallet för
året är 151,8 mnkr.

Kommunstyrelsens överläggning
Under överläggningen yttrar sig Moisés Ubeira (V).

Kommunstyrelsens beslut
1.

Kommunstyrelsens verksamhetsberättelse med årsbokslut 2020 godkänns.

Sär sk i l t yt t r an de
M oisés Ubeira (V) anmäler särskilt yttrande.
____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 29

Dnr: KS-0624/ 2019

Ändring av detaljplan för parkeringsgarage inom fastigheten
Sundbyberg 240, Forskningsringen 89 i Stora Ursvik - beslut
om antagande
Beslutsunderlag
Plankarta upprättad den 5 februari 2021
Planbeskrivning, 5 februari 2021
Granskningsutlåtande, 5 februari 2021
Samhällsbyggnads- och serviceförvaltningens underlag den 16 februari 2021
Stadsledningskontorets skrivelse den 16 februari 2021

Sammanfattning
Kommunstyrelsen beslutade den 23 september 2019 att ge stadsledningskontoret i
uppdrag att påbörja detaljplanearbete för fastigheten Sundbyberg 2:40,
Forskningsringen 89 i Stora Ursvik.
Syftet med denna ändring av detaljplan C 416 är att öka utbredningen av kvartersmark
för parkeringsgarage i enlighet med hur det är uppfört. Detta för att möjliggöra
fastighetsreglering från Sundbyberg 2:40 för parkeringsgaraget för cirka 105 bilar som
3D-fastighet. I nom fastigheten Sundbyberg 2:40 är parkeringsgaraget redan byggt i tre
plan med teknikutrymme i ytterligare ett plan ner i marken samt med ovanliggande
aktivitetsyta med bollplan och utegym. Aktivitetsytan kommer tillhöra fastigheten
Sundbyberg 2:40 som ägs av Sundbybergs Stad.
Detaljplanen tas fram med begränsat standardförfarande som innebär att förslaget
godkänns av berörda under samrådet för att därefter antas direkt. Samrådet pågick
mellan 3 juni 2020 och 18 juni 2020.
Kommunstyrelsens exploaterings- och näringslivsutskott informerades om ärendet vid
dess sammanträde 15 februari 2021.

Kommunstyrelsens beslut
1.

Antagandehandlingar för detaljplan för parkeringsgarage inom fastigheten
Sundbyberg 2:40, Forskningsringen 89 i Stora Ursvik godkänns.

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att
2. Detaljplan för parkeringsgarage inom fastigheten Sundbyberg 2:40,
Forskningsringen 89 i Stora Ursvik antas.
____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 30

Dnr: KS-0078/ 2021

Överlåtelseavtal och servitutsavtal mellan Sundbybergs stad
och NCCConstruction AB för parkeringsgarage inom
fastigheten Sundbyberg 2:40, Forskningsringen 89 i Stora
Ursvik
Beslutsunderlag
Ansökan om avstyckning
Gåvobrev
Servitutsavtal och överenskommelse om fastighetsreglering
Samhällsbyggnads- och serviceförvaltningens skrivelse den 15 februari 2021
Stadsledningskontorets skrivelse den 15 februari 2021.

Sammanfattning
På Forskarringen 89 i Stora Ursvik är ett parkeringsgarage med ovanliggande allmän
plats i form av bollplan upprättat av exploatören NCC Construction AB. De olika
användningsområdena i plan säkerställs genom bestämmelser i detaljplan C 416.
Parkeringsgaraget utgör kvartersmark och ska vara tillgänglig för
gemensamhetsanläggning och bollplanen utgörs av allmän plats som ska ägas av
Sundbybergs stad. Ägandeskapet behöver vidare tydliggöras genom fastighetsbildning i
3D, vilket ännu ej är klart.
Parkeringsgaraget med ovanliggande bollplan upprättades på NCC Construction AB:s
fastighet. Bollplanen skulle genom fastighetsreglering i 3D överlåtas till staden medan
3D-utrymmet för parkeringsgaraget skulle kvarstå i NCC Construction AB:s ägo.
NCC Construction AB beviljades bygglov för bollgaraget trots något större byggrätt än
vad som medgavs genom detaljplan med hänvisning till mindre avvikelse.
Parkeringsgaraget uppfördes sedan enligt bygglovshandlingarna. Därefter, vid
lantmäteriförrättningen, gjorde lantmäteriet bedömningen att garaget inte kunde
fastighetsbildas enligt detaljplan. Avvikelsen från detaljplanen bedömdes för stor.
Därför reglerades hela markområdet, inklusive parkeringsgaraget till kommunens
gatufastighet då urholkningen av parkeringsgaraget inte kunde genomföras
fastighetsrättsligt. Detta trots att detaljplanens genomförande beskrivning och
exploateringsavtal anger att utrymmet för garage inte skulle överföras till staden.
Kommunstyrelsen beslutade den 23 september 2019 att ge stadsledningskontoret i
uppdrag att påbörja ändring av detaljplan c 416. Syftet med denna ändring är att öka
utbredningen av kvartersmark för parkeringsgarage i enlighet med hur det är uppfört
och på så sätt möjliggöra 3D-fastighetsbildning och överlåta lagfart av parkeringsgaraget
till rättmätig ägare.
Följande fastighetsrättsliga avtal har nu tagits fram parallellt med förslaget till ändring
av detaljplan C 416 för att möjliggöra lämpligt ägande av allmänplats respektive
parkeringsgarage:

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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A n sök an om avst yck n i n g
Sundbybergs stad äger fastigheten Sundbyber g 2:40. Från denna fastighet ska
en garagefastighet bildas med 3D-utrymme. Denna fastighet ska bildas genom
avstyckning.
Gåvobr ev
Fastigheten för parkeringsgaraget som bildas enligt ansökan om avstyckning, se
ovanstående, ska ges i gåva ges till förvaltande av garagefastigheten. Detta i
enlighet med tidigare Exploateringsavtal avseende Projekt Ursvik , Etapp 3,
Sundbyberg. Aktivitetsytan ovan garaget kommer fortsättningsvis tillhöra
fastigheten Sundbyberg 2:40 och återstå i kommunens ägo.
Ser vi t u t savt al och över en sk om m el se om f ast i gh et sr egl er i n g
Det behöver bildas ett antal avtalsservitut för lämplig fastighetsanvändning i
samband med att 3D-fastighetbildning införs. Dessa regleras av detta avtal.
Sundbybergs stad belastas inte av förrättningskostnader eller ersättningar för
ovanstående fastighetsåtgärder.
Kommunstyrelsens exploaterings- och näringslivsutskott informerades om ärendet vid
dess sammanträde den 15 februari 2021.

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar
1.

Ansökan om avstyckning, godkänns

2. Gåvobrev, godkänns
3. Servitutsavtal och överenskommelse om fastighetsreglering mellan Sundbybergs
stad och NCC Construction AB, godkänns
____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 31

Dnr: KS-0766/ 2020

Hyresavtal mellan Lokalfastigheter i Sundbyberg AB och
Valla Park Holding AB avseende gymnasielokaler i
fastigheten Lådmakaren 3 i stadsdelen Rissne
Beslutsunderlag
Grundskole- och gymnasienämndens beslut den 12 november 2019 § 61, finns i
diariet
Grundskole- och gymnasienämndens beslut den 17 mars 2020, § 9, finns i diariet
Lokalfastigheter i Sundbyberg AB:s beslut den 11 februari 2021, § 15
Grundskole- och gymnasienämndens beslut den 23 februari 2021, § 4
Sundbybergs stadshus AB:s beslut den 26 februari 2021, § 12
Förslag till hyresavtal mellan Valla Park Holding AB och Lokalfastigheter i
Sundbyberg AB avseende gymnasielokaler i fastigheten Lådmakaren 3
Stadsledningskontorets skrivelse den 1 mars februari 2021

Sammanfattning
Grundskole- och gymnasienämnden beslutade den 12 november 2019 att utreda
lokalförslag för S:t Martins gymnasium. Den 17 mars 2020 beslutade grundskole- och
gymnasienämnden att godkänna en delrapport kring S:t M artins gymnasium. I
delrapporten konstateras att möjligheten att husera hela S:t M artins gymnasium i
området Valla Park i Rissne utreds vidare.
Enligt Sundbybergs stads lokalförsörjningsprocess är det Lokalfastigheter i Sundbyberg
AB som hyr in externa lokaler för Sundbybergs stads räkning och staden, via
kommunstyrelsen, blir sedan andrahandshyresgäst. Lokalfastigheter i Sundbyberg AB
har förhandlat hyresavtal med Valla Park Holding AB. Hyresavtalets två parter är
således Lokalfastigheter i Sundbybergs AB och Valla Park Holding AB. I kommunallagen
(2017:725) 5 kap. 1 § framgår att fullmäktige beslutar i ärenden av principiell
beskaffenhet eller annars av större vikt för kommunen. Föreliggande avtals omslutning
för hela hyresperioden gör att kommunfullmäktige behöver tillstyrka avtalet.
Då grundskole- och gymnasienämnden kommer att bedriva verksamhet i lokalerna har
ärendet remitterats till nämnden för yttrande. Grundskole- och gymnasienämnden har
tillstyrkt förslaget. Även Sundbybergs stadshus AB, som moderbolag i
kommunkoncernen, tillstyrker förslaget.
Föreliggande förslag till hyresavtal mellan Lokalfastigheter i Sundbyberg AB och Valla
Park Holding AB avser 1658 kvm i fastigheten Lådmakaren 3 i stadsdelen Rissne för en
hyresperiod på tio år från och med start av höstterminen 2021. Förslaget till hyresavtal
omsluter 3,65 mnkr/ år. Förutom hyra tillkommer årliga driftkostnader om 0,25 mnkr
för bland annat VA och uppvärmning.
Hyresavtalet innebär att staden sammanför alla gymnasieprogram till Valla Park.
Sundbybergs stad bedriver redan i utgångsläget vissa gymnasieprogram i Valla Park.
Avtalet avser anpassade lokaler för de program som idag återfinns i Solna Business Park.
Årlig lokalkostnad för de nya lokalerna är 3,9 mnkr (3,65+0,25) vilket medför att
lokalkostnaden kan sänkas med 3,3 mnkr per år jämfört med dagens lokaler i Solna
Business Park. Besparingen uppnås både genom lägre kvadratmeterkostnad samt mer
effektiva lokaler.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens överläggning
Under överläggningen yttrar sig Axel Conradi (M)

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar
1.

Hyresavtal 4000-4801 mellan Lokalfastigheter i Sundbyberg AB och Valla Park
Holding AB avseende lokaler i fastigheten Lådmakaren 3, stadsdelen Rissne,
tillstyrks.

Sär sk i l t yt t r an de
Axel Conradi (M ) anmäler särskilt yttrande.
____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 32

Dnr: KS-0640/ 2020

Tilläggsavtal mellan Sundbybergs stad och Fastighets AB
Förvaltaren till exploateringsavtal avseende del av
Sundbyberg 2:79, detaljplan Torget, Ursviks Västra delar –
Lägenhetsstorlekar
Beslutsunderlag
Tilläggsavtal mellan Sundbybergs stad och Fastighets AB Förvaltaren till
exploateringsavtal avseende del av Sundbyberg 2:79, detaljplan Torget, Ursviks
Västra delar – Lägenhetsstorlekar
Kommunstyrelsens beslut den 30 november 2020, § 254
Samhällsbyggnads- och serviceförvaltningens underlag den 29 december 2020
Fastighets AB Förvaltarens beslut den 18 februari 2021, § 8
Stadsledningskontorets skrivelse den 1 mars 2021

Sammanfattning
Kommunfullmäktige fattade den 27 maj 2019 beslut om att godkänna
Exploateringsavtal mellan Sundbybergs stad och Fastighets AB Förvaltaren avseende del
av Sundbyberg 2:79, detaljplan Torget, Ursviks Västra delar (dnr KS-0209/ 2019).
Exploateringsavtalet reglerar bland annat föredelningen av lägenhetsstorlekar för att
skapa ett varierat utbud. Regleringen innebär att maximalt 45 % av alla lägenheter får
vara mindre än 45 kvadratmeter. Skrivelsen om fördelningen avser hela detaljplanen,
vilket innebär att andelen små lägenheter för detaljplanen kan utnyttjas till fullo innan
alla kvarter är färdigutbyggda. Byggaktörer sent i utbyggnadsordningen riskerar då att
begränsas eller helt sakna möjlighet att bygga lägenheter som är mindre än 45
kvadratmeter, vilket kan anses vara orättvist.
Därför föreslås en korrigering av gällande skrivelse angående lägenhetsstorlekar från att
gälla hela detaljplanen till att gälla per byggaktör och kvarter genom tecknande av
tilläggsavtal. Sedan återremitteringen har avtalslydelsen ändrats för att spegla Stora
Ursvik KB:s motsvarande avtal och fört ydl iga at t best ämmelsen ska gäll a ”byggher re och
kvart er ” ist äl l et för ”fast i ghet ”.
Kommunstyrelsens exploaterings- och näringslivsutskott informerades om ärendet vid
dess sammanträde den 16 november 2020.
Kommunstyrelsen beslutade vid sitt sammanträde den 30 november 2020 att
återremittera ärendet i väntan på beslut i Fastighets AB Förvaltarens styrelse.

Kommunstyrelsens överläggning
Under överläggningen yttrar sig Axel Conradi (M) och Moisés Ubeira (V).

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

13 (46)

Kommunstyrelsen

Protokoll
Sammanträdesdatum
2021-03-15

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar
1.

Tilläggsavtal mellan Sundbybergs stad och Fastighets AB Förvaltaren till
exploateringsavtal avseende del av Sundbyberg 2:79, detaljplan Torget, Ursviks
Västra delar – Lägenhetsstorlekar, godkänns.

Sär sk i l d a yt t r an den
Axel Conradi (M ) och Moisés Ubeira (V) anmäler särskilda yttranden.
____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

14 (46)

Kommunstyrelsen

Protokoll
Sammanträdesdatum
2021-03-15

§ 33

Dnr: KS-0764/ 2020

Svar på remiss - Inbjudan från Region Stockholm att lämna
synpunkter på Näringslivs- och tillväxtstrategi för
Stockholmsregionen, RS2020-0780
Beslutsunderlag
Region Stockholms skrivelse med bilagor den 22 december 2020
Fastighets AB Förvaltarens yttrande den den 8 februari 2021
Lokalfastigheter i Sundbyberg ABs yttrande den 11 februari 2021, § 18
Sundbybergs stadshus ABs yttrande den 15 februari 2021
Stadsledninskontorets skrivelse den 1 mars 2021
Förslag till svar på remiss den 1 mars 2021

Sammanfattning
Region Stockholm inbjuder i skrivelse den 22 december 2020 Sundbybergs stad att
lämna synpunkter på förslag till Näringslivs- och tillväxtstrategi för
Stockholmsregionen. Ärendet har remitterats till Sundbybergs stadshus AB och berörda
dotterbolag för yttrande.
Stadsledningskontoret ser positivt på förslaget till näringslivs- och tillväxtstrategi för
Stockholmsregionen. Strategin presenterar vad som behöver prioriteras för att skapa
förutsättningar för ett konkurrenskraftigt näringsliv och hållbar tillväxt i
Stockholmsregionen genom gemensam kraftsamling och samordning. I nom de olika
strategiska insatsområdena och insatserna kommer handlingsplaner,
genomförandeplaner och utvecklingsprojekt tas fram som förtydligar hur strategin ska
implementeras. Strategin har sin utgångspunkt i globala trender, Stockholmsregionens
styrkor och utmaningar.
I remissen identifieras fyra inriktningsområden; forskning, innovation och smart
specialisering, små och medelstora företags konkurrenskraft, export,
internationalisering och investeringar och strategisk kompetensförsörjning.
Stadsledningskontoret och Sundbybergs stadshus AB med berörda bolag är positiva till
de förslag som lyfts i strategin.

Kommunstyrelsens överläggning
Under överläggningen yttrar sig M oisés Ubeira (V), Anton Fendert (MP) och Stefan
Bergström (C).

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

15 (46)

Kommunstyrelsen

Protokoll
Sammanträdesdatum
2021-03-15

Kommunstyrelsens beslut
1. Förslag till svar den 22 februari2021 godkänns och skickas som Sundbybergs
stads synpunkter på Näringslivs- och tillväxtstrategi för Stockholmsregionen.
Sär sk i l t yt t r an de
M oisés Ubeira (V) anmäler särskilt yttrande.
____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

16 (46)

Kommunstyrelsen

Protokoll
Sammanträdesdatum
2021-03-15

§ 34

Dnr: KS-0084/ 2021

Svar på remiss - Förslag till ny överenskommelse för Klimatoch energirådgivningen 2022-2025, kommunförbundet
Storsthlm
Beslutsunderlag
Remiss från Storsthlm – Regional energi- och klimatrådgivning i Stockholms län
2022-2025 förslag till ny överenskommelse, med bilagor, den 18 januari 2021
Stadsledningskontorets skrivelse den 24 februari 2021
Förslag till svar på remiss den 24 februari 2021

Sammanfattning
Kommunförbundet Storsthlm inbjuder i skrivelse den 18 januari 2021 Sundbybergs stad
att lämna synpunkter på förslag till ny överenskommelse för Klimat- och
energirådgivningen 2022-2025. Kommunerna i Stockholms län har sedan år 2004
samverkat kring energi- och klimatrådgivning. Den nu gällande överenskommelsen
avser perioden 2018-2021. En överenskommelse för 2022-2025 är under framtagande
och skickas nu ut till kommunerna för synpunkter innan ett slutligt förslag färdigställs.
Syftet med samverkan är att stödja en fungerande och kostnadseffektiv kommunal
energi- och klimatrådgivning inom Stockholms län med hjälp av de resurser som
tillfaller kommunerna via statsbidrag. Samarbetet ska sträva efter att skapa
förutsättningar för insatser som bidrar till att minska regionens negativa
klimatpåverkan mer än vad som skulle kunna åstadkommas utan mellankommunalt
samarbete. M ålgruppen för rådgivningen är privatpersoner, små och medelstora företag,
bostadsrättsföreningar, privata flerbostadshusägare samt föreningar och organisationer.
Stadsledningskontoret ställer sig i stora drag positiv till den föreslagna
samverkansöverenskommelsen. Stadsledningskontoret anser dock att den nuvarande
och föreslagna resursfördelningen innebär en för hög kostnad för det samarbetskluster
som Sundbybergs stad ingår i tillsammans med kommunerna Ekerö, Järfälla och Solna.
I nnan Sundbyberg ingick i samarbetsklustret hade staden ett större behov av stöd från
den länsgemensamma energi- och klimatrådgivningen och nyttjade den i större
utsträckning. Efter att klust ret tillsatt en egen tjänst för rådgivning så bedömer staden
att klustrets behov av stöd från den länsgemensamma rådgivningen och nyttjandet av
den nu är mindre än den varit tidigare. M ed en reviderad resursfördelning skulle
samarbetsklustret kunna tillsätta ytterligare en operativ halvtidstjänst och genomföra
fler platsbesök hos bostadsrättsföreningar och företag. Detta skulle skapa större nytta
för den lokala energi- och klimatrådgivningens arbete och bättre gagna
kommuninvånarna.

Kommunstyrelsens beslut
1.

Förslag till svar den 24 februari 2021 godkänns och skickas till
kommunförbundet Storsthlm som Sundbybergs stads svar på remissen Förslag
till ny överenskommelse för Klimat- och energirådgivningen 2022-2025

____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

17 (46)

Kommunstyrelsen

Protokoll
Sammanträdesdatum
2021-03-15

§ 35

Dnr: KS-0763/ 2020

Svar på remiss - Inbjudan från Mälarens vattenvårdsförbund att lämna synpunkter på förslag till vision
Mälarens vattenvårdsförbund 2022-2027
Beslutsunderlag
M älarens vattenvårdsförbunds skrivelse den 21 december 2020, med bilagor
Byggnads- och tillståndsnämndens yttrande den 10 februari 2021
Samhällsbyggnads- och serviceförvaltningens underlag den 5 mars 2021
Förslag till svar på remiss den 5 mars 2021
Stadsledningskontorets skrivelse den 5 mars 2021

Sammanfattning
M älarens vattenvårdsförbund inbjuder i skrivelse den 21 december 2020 Sundbybergs
stad att lämna synpunkter på förslag till vision Mälarens vattenvårdsförbund 2022–
2027. Ärendet har remitterats till byggnads- och tillståndsnämnden för yttrande.
Sundbybergs stad är medlem i både M älarens vattenvårdsförbund och i projektet
M älaren - en sjö för miljoner (M ER). Under hösten 2019 lyftes frågan i M älarens
vattenvårdsförbunds styrelse om att ta fram en vision1 för kommande verksamhet inom
förbundet, med anledning av att projektet M ER löper ut till sista december 2021. Slutår
2027 valdes med anledning av att god status ska (enligt vattenförvaltningen) ha
uppnåtts i vattendragen detta år.
Sista dag att svara på remissen är den 31 mars 2021.

Kommunstyrelsens beslut
1.

Förslag till svar den 5 mars 2021 godkänns och skickas till M älarens
vattenvårdsförbund som Sundbybergs stads svar på förslag till vision M älarens
vattenvårdsförbund 2022-2027.

____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

18 (46)

Kommunstyrelsen

Protokoll
Sammanträdesdatum
2021-03-15

§ 36

Dnr: KS-0749/ 2020

Svar på remiss - Fast omsorgskontakt i hemtjänsten SOU
2020:70
Beslutsunderlag
Socialdepartementets skrivelse den 16 december 2020 med bilaga
Äldrenämndens yttrande den 9 februari 2021
Stadsledningskontorets skrivelse den 2 mars 2021
Förslag till svar på remiss den 2 mars 2021

Tillkommande beslutsunderlag
Sverigedemokraternas skrivelse den 15 mars 2021

Sammanfattning
Socialdepartementet inbjuder i skrivelse den 16 december 2020 Sundbybergs stad att
lämna synpunkter på remissen Fast omsorgskontakt i hemtjänsten (SOU 2020:70).
Ärendet har remitterats till äldrenämnden för yttrande.
Utredningen föreslår att äldre som beviljats hemtjänst ska erbjudas en fast
omsorgskontakt i syfte att tillgodose den enskildes behov av kontinuitet, trygghet,
individanpassad omsorg och samordning samt att den fasta omsorgskontakten ska ha
yrkestiteln undersköterska. Vidare föreslår utredaren att förslagen ovan blir lagförslag
och skrivs in i socialtjänstlagen. Förslaget om fast omsorgskontakt föreslås träda i kraft 1
januari 2022 och förslaget att den fasta omsorgskontakten ska ha yrkestiteln
undersköterska föreslås träda i kraft den 1 juli 2024 alternativt den 1 januari 2030
Stadsledningskontoret ser i huvudsak positivt på de förslag som presenteras i
betänkandet. Den samlade bilden från stadsledningskontoret och äldrenämnden är att
utredningens förslag om en fast omsorgskontakt är bra och att förslaget kan bidra till
kvalitetsförbättringar i hemtjänsten.
Stadsledningskontoret ställer sig positiv till att en fast omsorgskontakt i hemtjänsten
blir ett lagkrav från och med den 1 januari 2022. Vad gäller tidpunkt för lagkrav på
undersköterskekompetens för den fasta omsorgskontakten menar stadsledningskontoret
att det är mer rimligt att lagkrav på undersköterskekompetens ska gälla först från och
med den 1 januari 2030 men skulle förespråka övergångsbestämmelser i olika steg från
2022 fram till 2030. Detta för att säkerställa att det kompetenshöjande arbetet snarast
påbörjas och är på plats absolut senast då lagförslaget träder i kraft. Enligt förslaget ska
det finansieras enligt den kommunala finansieringsprincipen men
stadsledningskontoret instämmer med äldrenämnden, att utredningen inte tillräckligt
har klarlagt svårigheterna och utmaningarna gällande behovet av flera utbildade
undersköterskor inom kommunen.

Kommunstyrelsens överläggning
Yr k an d en
Gary Aelius (SD) yrkar bifall till Sverigedemokraternas skrivelse den 15 mars 2021
innebärande bifall till det utsända förslaget med ändringen att sista stycket stryks med
undant ag av först a meni ngen som kom pl et t eras m ed l ydelsen ”och at t
undersköt erskekom pet ens bl ir ett l agkrav från den 1 jul i 20 24.”

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

19 (46)

Kommunstyrelsen

Protokoll
Sammanträdesdatum
2021-03-15

Peter Schilling (S) yrkar bifall till det utsända förslaget och avslag på det av Gary Aelius
(SD) framställda förslaget.
Under överläggningen yttrar sig Moisés Ubeira (V) i övrigt.
Pr op osi t i on sor d n i n g
Ordföranden konstaterar att två förslag föreligger; dels det utsända och dels det av Gary
Aelius (SD) framställda förslaget. Ordföranden ställer proposition på de båda förslagen
och finner att kommunstyrelsen bifaller det utsända förslaget.

Kommunstyrelsens beslut
1.

Förslag till svar på remiss den 2 mars 2020 godkänns som Sundbybergs stads
svar på remissen avseende betänkandet Fast omsorgskontakt i hemtjänsten
(SOU 2020:70)

Reser vat i on
Kommunstyrelsegruppen för Sverigedemokraterna reserverar sig mot beslutet.
Sär sk i l t yt t r an de
M oisés Ubeira (V) anmäler särskilt yttrande.
____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

20 (46)

Kommunstyrelsen

Protokoll
Sammanträdesdatum
2021-03-15

§ 37

Dnr: KS-0080/ 2021

Ansökan om ekonomiskt stöd från finska föreningen Jukola
ur stadsbidrag för finskt förvaltningsområde för
anordnande av konsert/nostalgi-dansafton
Beslutsunderlag
Riktlinjer för ekonomiskt stöd till externa aktörer ur statsbidrag för finskt
förvaltningsområde, fastställd den 7 juni 2016
Ansökan om ekonomiskt stöd ur statsbidrag för finskt förvaltningsområde för
anordnande av en konsert, inkom den 15 januari 2021
Stadsledningskontorets skrivelse den 15 februari 2021

Tillkommande beslutsunderlag
Sverigedemokraternas skrivelse den 15 mars 2021

Sammanfattning
Den finska föreningen Jukola har funnits i över 50 år och haft verksamhet riktad till
både barn och vuxna i syfte att stödja och utveckla intresset för finsk kultur och språk i
Sundbyberg. Exempel på aktiviteter som föreningen tidigare har anordnat är innebandy,
konserter, dansaftnar och kulturdagar.
Föreningen ansöker om 40 000 kronor för att kunna anordna en musikalafton under
2021 för vuxna på finska. Bidraget avser att finansiera arvoden, kost och logi för
musiker, marknadsföring samt andra utgifter i samband med aftonen.
Stadsledningskontoret gör bedömningen att den planerade aktiviteten är i enlighet med
de riktlinjer som staden har beslutat för att bevilja ekonomiskt stöd till externa aktörer
ur statsbidraget för finskt förvaltningsområde. Stadsledningskontoret föreslår att
föreningen Jukola beviljas det ansökta beloppet.

Kommunstyrelsens överläggning
Yr k an d en
Gary Aelius (SD) yrkar bifall till Sverigedemokraternas skrivelse den 15 mars 2021
innebärande att ansökan ska avslås.
Peter Schilling (S) yrkar avslag på det av Gary Aelius (SD) framställda förslaget.
Pr op osi t i on sor d n i n g
Ordföranden konstaterar att två förslag föreligger; dels det utsända och dels det av Gary
Aelius (SD) framställda förslaget. Ordföranden ställer proposition på de båda förslagen
och finner att kommunstyrelsen bifaller det utsända förslaget.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

21 (46)

Kommunstyrelsen

Protokoll
Sammanträdesdatum
2021-03-15

Kommunstyrelsens beslut
1.

Kommunstyrelsen beviljar finska föreningen Jukola 40 000 kronor ur
statsbidraget för finskt förvaltningsområde för anordnande av en konsert med
tema nostalgi-dansafton.

Reser vat i on
Kommunstyrelsegruppen för Sverigedemokraterna reserverar sig mot beslutet.
____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

22 (46)

Kommunstyrelsen

Protokoll
Sammanträdesdatum
2021-03-15

§ 38

Dnr: KS-0146/ 2021

Ansökan om ekonomiskt stöd för finskt förvaltningsområde
- Besök vid bokmässa i Helsingfors 2021
Beslutsunderlag
Riktlinjer för ekonomiskt stöd till externa aktörer ur statsbidrag för finskt
förvaltningsområde, fastställd den 7 juni 2016
Ansökan om ekonomiskt st öd ur statsbidrag för finskt förvaltningsområde för resa
till och deltagande i bokmässa i Helsingfors, inkom den 8 januari 2021
Stadsledningskontorets skrivelse den 3 mars 2021

Tillkommande beslutsunderlag
Sverigedemokraternas skrivelse den 15 mars 2021

Sammanfattning
Det finns två bokcirklar på finska i Sundbyberg; sedan 2017 en i Hallonbergens
bibliotek, och sedan 2020 en i Signalfabrikens bibliotek. Hallonbergens bokcirkel leds av
en tidigare deltagare i samarbete med biblioteket, och den i Signalfabriken leds av en
finsktalande bibliotekarie. Det övergripande syftet med båda bokcirklar är att bekanta
sig med ny finsk litteratur.
Bokcirkeln i Hallonbergen ansöker om 30 500 kronor för resa och deltagande i en
bokmässa i Helsingfors den 28 - 31 oktober 2021. Enligt ansökan ska bokcirkeln med de
erfarenheter och den nya kunskap de erhåller sprida kunskap om finsk litteratur och
finska författare till sverigefinnar i Sundbyberg genom presentation på Finska
stugan/ Träffpunkten och eventuellt andra sammanhang.
Stadsledningskontoret gör bedömningen att aktiviteten är i enlighet med de riktlinjer
som staden har fattat beslut om för att bevilja ekonomiskt stöd till externa aktörer ur
statsbidraget för finskt förvaltningsområde.
Stadsledningskontoret föreslår att Bokcirkeln i Hallonbergen beviljas det ansökta
beloppet för resa och deltagande i bokmässan i Helsingfors i oktober 2021.

Kommunstyrelsens överläggning
Yr k an d en
Gary Aelius (SD) yrkar bifall till Sverigedemokraternas skrivelse den 15 mars 2021
innebärande att om förra årets bokmässa i Åbo ställdes in och bidrag (13 000 kr)
utbetalts, ska besparingen dras av från årets bidrag och att utbetalningen görs först när
det står klart att arrangemanget kan genomföras.
Peter Schilling (S) yrkar avslag på det av Gary Aelius (SD) framställda förslaget.
Pr op osi t i on sor d n i n g
Ordföranden konstaterar att två förslag föreligger; dels det utsända och dels det av Gary
Aelius (SD) framställda förslaget. Ordföranden ställer proposition på de båda förslagen
och finner att kommunstyrelsen bifaller det utsända förslaget.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

23 (46)

Kommunstyrelsen

Protokoll
Sammanträdesdatum
2021-03-15

Kommunstyrelsens beslut
1.

Ansökan från Bokcirkeln i Hallonbergen gällande 30 500 kronor ur
statsbidraget för finskt förvaltningsområde för resa och deltagande i bokmässan
i Helsingfors i oktober 2021 godkänns.

Reser vat i on
Kommunstyrelsegruppen för Sverigedemokraterna reserverar sig mot beslutet.
____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

24 (46)

Kommunstyrelsen

Protokoll
Sammanträdesdatum
2021-03-15

§ 39

Dnr: KS-0129/ 2016

Svar på motion - Skaffa fler hjärtstartare till staden. Väckt
av Gary Aelius (SD)
Beslutsunderlag
M otion väckt vid kommunfullmäktiges sammanträde den 21 mars 2016, § 58
Stadsledningskontorets underlag den 18 februari 2021 med bilaga
Kommunstyrelsens ordförandes skrivelse den 3 mars 2021
Kommunstyrelsens ordförandes förslag till svar den 3 mars 2021

Sammanfattning
Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 21 mars 2016 väcktes en motion av Gary
Aelies (SD) om att låta utreda lämpliga platser i staden för hjärtstartare och där placera
ut ett lämpligt antal sådana.

Kommunstyrelsens överläggning
Under överläggningen yttrar sig Gary Aelius (SD).

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar
1.

M otionen anses besvarad.

____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

25 (46)

Kommunstyrelsen

Protokoll
Sammanträdesdatum
2021-03-15

§ 40

Dnr: KS-0558/ 2016

Svar på motion - Trygghet på offentliga platser. Väckt av
Jesper Wiklund (V)
Beslutsunderlag
M otion väckt vid kommunfullmäktiges sammanträde den 24 oktober 2016, § 363
Stadsmiljö- och tekniska nämnden den 16 februari 2017
Fastighets AB Förvaltarens yttrande den 21 mars 2017
Samhällsbyggnads- och serviceförvaltningens underlag den 17 februari 2021
Kommunstyrelsens ordförandes skrivelse den 3 mars 2021
Kommunstyrelsens ordförandes förslag till svar den 3 mars 2021

Sammanfattning
Vid kommunfullmäktigs sammanträde den 24 oktober 2016 väcktes en motion av Jesper
Wiklund (V) om att samtliga planer på byggnation på eller upprustning av stadens
fastigheter också ska inkludera en trygghetskonsekvensanalys med förslag på åtgärder
för minskad otrygghet under arbetets gång.
M otionen har remitterats till stadsmiljö- och tekniska nämnden och Fastighets AB
Förvaltaren.

Kommunstyrelsens överläggning
Under överläggningen yttrar sig Moisés Ubeira (V).

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar
1.

M otionen anses besvarad.

Sär sk i l t yt t r an de
M oisés Ubeira (V) anmäler särskilt yttrande.
____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

26 (46)

Kommunstyrelsen

Protokoll
Sammanträdesdatum
2021-03-15

§ 41

Dnr: KS-0012/ 2021

Fyllnadsval efter Eric Vänerlöv (S) som ersättare i kommunstyrelsens klimat- och hållbarhetskommitté för tiden intill
det fullmäktigesammanträde då val av kommunstyrelse
hålls nästa gång
Kommunstyrelsens beslut
1.

Till ny ersättare i kommunstyrelsens klimat- och hållbarhetskommitté för tiden
intill det fullmäktigesammanträde då val av kommunstyrelse hålls nästa gång
väljs Jesper Lindholm (S).

____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

27 (46)

Kommunstyrelsen

Protokoll
Sammanträdesdatum
2021-03-15

§ 42

Dnr: KS-0012/ 2021

Fyllnadsval efter Vida Basti (V) som ledamot i kommunstyrelsens upphandlingsutskott för tiden intill det
kommunfullmäktigesammanträde då val av kommunstyrelse hålls nästa gång
Kommunstyrelsens beslut
1.

Till ny ledamot i kommunstyrelsens upphandlingsutskott för tiden intill det
kommunfullmäktigesammanträde då val av kommun-styrelse hålls nästa gång
väljs Towe Bengtsson (V).

____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 43

Dnr: KS-0012/ 2021

Fyllnadsval efter Vida Basti (V) som ledamot i kommunstyrelsens exploaterings- och näringslivsutskott för tiden
intill det kommunfullmäktigesammanträde då val av
kommunstyrelse hålls nästa gång
Kommunstyrelsens beslut
1.

Till ny ledamot i kommunstyrelsens exploaterings- och näringslivsutskott för
tiden intill det kommunfullmäktigesammanträde då val av kommunstyrelse
hålls nästa gång väljs Towe Bengtsson (V).

____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 44

Dnr: KS-0012/ 2021

Fyllnadsval efter Veronica Kallander (V) som ledamot, tillika
ordförande, i Sundbybergs stads funktionsrättsråd för tiden
intill det kommunfullmäktigesammanträde då val av
kommunstyrelse hålls nästa gång
Kommunstyrelsens beslut
1.

Ärendet bordlägges.

____
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§ 45

Dnr: KS-0012/ 2021

Fyllnadsval efter Veronica Kallander (V) som ledamot i
kommunstyrelsens brottsförebyggande råd samt fyllnadsval
för tiden intill det kommunfullmäktigesammanträde då val
kommunstyrelse hålls nästa gång
Kommunstyrelsens beslut
1.

Ärendet bordlägges.

____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 46

Dnr: KS-0012/ 2021

Avsägelse av Arne Lund (L) som ersättare i Sundbybergs
stads funktionsrättsråd samt fyllnadsval för tiden intill det
fullmäktigesammanträde då val av kommunstyrelsen hålls
nästa gång
Kommunstyrelsens beslut
1. Arne Lund (L) beviljas begärt entledigande
2. Till ny ersättare i Sundbybergs stads funktionsrättsråd för tiden intill det
fullmäktigesammanträde då val av kommunstyrelsen hålls nästa gång väljs I dris
I brahim Hussen (L)
____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 47

Dnr: KS-0012/ 2021

Avsägelse av Jahan Bostanian (MP) som ledamot i Sundbybergs stads pensionärsråd samt fyllnadsval för tiden intill
det fullmäktigesammanträde då val av kommunstyrelse
hålls nästa gång
Kommunstyrelsens beslut
1. Jahan Bostanian (M P) beviljas begärt entledigande
2. Fyllnadsvalet bordlägges
____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 48

Dnr: KS-0012/ 2021

Avsägelse av Anne Ahluwalia (MP) som ersättare i Sundbybergs stads pensionärsråd samt fyllnadsval för tiden intill
det kommunfullmäktigesammanträde då val kommunstyrelse hålls nästa gång
Kommunstyrelsens beslut
1. Anne Ahluwalia (M P) beviljas begärt entledigande
2. Fyllnadsvalet bordlägges
____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 49

Dnr: KS-0112/ 2021

35 (46)

Anmälan av delegationsbeslut
Beslutsunderlag
Stadsledningskontoret skrivelse den 3 mars 2021

Sammanfattning
Besl u t sd at u m

Besl u t

D el egat

Di ar i en u m m er

2021-02-01

Överlämnande av remiss från
Livsmedelsverket till
byggnads- och
tillståndsnämnden för
besvarande

Peter Guntram

KS-0116/ 2021

2021-02-04

Markupplåtelseavtal avseende
elektrisk
starkströmsanläggning mellan
Sundbybergs stad och
Vattenfall Eldistribution AB
för fastigheten SUNDBYBERG
2:40 (Vattenfalls
projektnamn, Fredensvägen 3)

Fredrik
Härdén

KS-0752/ 2020

2021-02-12

Remittering av Ansökan om
vattenverksamhet i Ursvik
med anledning av anläggande
av bank för spårväg, liksom
anläggning av gata, ledningar
och förstärkningsåtgärder till
byggnads- och
tillståndsnämnden för
besvarande

Peter Guntram

KS-0144/ 2021

2021-02-16

Remiss till grundskole- och
gymnasienämnden - förslag
till hyresavtal avseende
gymnasielokaler i fastigheten
Lådmakaren 3 i stadsdelen
Rissne - för yttrande till
kommunstyrelsen senast den
23 februari 2021

M agnus
Eriksson

KS-0766/ 2020
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2021-02-25

Tillägg till nyttjandeavtal
mellan Sundbybergs kommun
och Sundbybergs Tennisklubb
avseende nyttjande av område
inom fastigheten
SUNDBYBERG 2:30

Fredrik
Härdén

KS-0212/ 2021

2021-02-26

Remiss - I ndexerad
uppräkning av ersättning till
utförare inom Sundbybergs
stads valfrihetssystem för
insatsen hemtjänst enligt
lagen om valfrihetssystem
(LOV) till äldrenämnden och
social- och
arbetsmarknadsnämnden för
yttrande till kommunstyrelsen

M agnus
Eriksson

KS-0732/ 2020

2021-02-26

Remiss - I ndexerad
uppräkning av ersättning till
externa utförare samt
begränsning av geografiskt
område inom Sundbybergs
stads valfrihetssystem för
insatsen särskilt boende enligt
LOV - till äldrenämnden för
yttrande till kommunstyrelsen

M agnus
Eriksson

KS-0733/ 2020

2021-03-01

Remiss - Folkbildningsstrategi
för Stockholmsregionen - till
kultur- och fritidsnämnden för
yttrande till kommunstyrelsen
senast den 26 mars 2021

M agnus
Eriksson

KS-0156/ 2021

Kommunstyrelsens beslut
1.

Anmälan av delegationsbeslut godkänns.

____

Justerandes signatur
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§ 50

Dnr: KS-0058/ 2021

Anmälan av protokoll för kommunstyrelsens brottsförebyggande råds sammanträde den 19 januari 2021
Kommunstyrelsens beslut
1.

Anmälan av protokoll för kommunstyrelsens brottsförebyggande råds
sammanträde den 19 januari 2021 godkänns.

____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 51

Dnr: KS-0711/ 2020

Anmälan av protokoll för kommunstyrelsens exploateringsoch näringslivsutskotts sammanträde 25 januari 2021
Kommunstyrelsens beslut
1.

Anmälan av protokoll för kommunstyrelsens exploaterings- och
näringslivsutskotts sammanträde 25 januari 2021 godkänns.

____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 52

Dnr: KS-0056/ 2021

Anmälan av protokoll för Sundbybergs stads pensionärsråds
sammanträde den 4 februari 2021
Kommunstyrelsens beslut
1.

Anmälan av protokoll för Sundbybergs stads pensionärsråds sammanträde den
4 februari 2021 godkänns.

____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 53

Dnr: KS-0057/ 2021

Anmälan av protokoll för Sundbybergs stads funktionsrättsråds sammanträde den 10 februari 2021
Kommunstyrelsens beslut
1.

Anmälan av protokoll för Sundbybergs stads funktionsrättsråds sammanträde
den 10 februari 2021

____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

40 (46)

Kommunstyrelsen

Protokoll
Sammanträdesdatum
2021-03-15

§ 54

Dnr: KS-0003/ 2021

Anmälan av protokoll för kommunstyrelsens klimat- och
hållbarhetskommittés sammanträde den 17 februari 2021
Kommunstyrelsens beslut
1.

Anmälan av protokoll för kommunstyrelsens klimat- och hållbarhetskommittés
sammanträde den 17 februari 2021 godkänns.

____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 55

Dnr: KS-0029/ 2021

Anmälan av protokoll för den centrala samverkansgruppens
sammanträde den 3 mars 2021
Kommunstyrelsens beslut
1.

Anmälan av protokoll för den centrala samverkansgruppens sammanträde den 3
mars 2021 godkänns.

____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 56

Dnr: KS-0235/ 2021

Sundbybergs stads taxa för vissa markupplåtelser på
offentlig plats – tillfällig reducering av markupplåtelseavgifter samt justering av uteserveringssäsongen
Beslutsunderlag
Byggnads- och tillståndsnämndens beslut den 5 mars 2021
Samhällsbyggnads- och serviceförvaltningens skrivelse den 3 mars 2021
Sundbybergs stads taxa för vissa markupplåtelser på offentlig plats, daterad den 3
mars 2021
Stadsledningskontorets skrivelse den 8 mars 2021

Tillkommande beslutsunderlag
M oderaternas, M iljöpartiets och Kristdemokraternas gemensamma skrivelse den 15
mars 2021

Sammanfattning
Vid sitt sammanträde den 23 november 2020, § 406, behandlade kommunfullmäktige
förslag till tillfällig revidering av Sundbybergs stads taxa för vissa markupplåtelser på
offentlig plats. Bakgrunden var den pågående Covid-19-pandemin och dess
konsekvenser för bland andra stadens näringsidkare. Kommunfullmäktige fastställde
vid sammanträdet en reducering av avgifterna för markupplåtelser i kategorin A 4a.
”Säsongsmässi ga ut eser ver i ngar” till 250 kronor per kvadratmeter. Reduceringen
innebär en halvering av avgiften jämfört med den ordinarie taxan.
Byggnads- och tillståndsnämnden aktualiserar nu ett förslag till förlängning av den
reducering av markupplåtelseavgifterna som kommunfullmäktige beslutade om i
november 2020. Nämnden föreslår en reducering av avgiften med 50 % för kategorin
A4a Säsongsmässiga uteser veringar och A4b Per manenta anor dningar till 250 kronor
per kvadratmeter. Förslaget innebär också att uteserveringssäsongen år 2021 förlängs
och gäller perioden 30 mars 2021 till 15 november 2021. Efter att denna period löpt ut
gäller den ordinarie avgiften som kommunfullmäktige fastställde den 25 maj 2020, §
201. Om kommunfullmäktige beslutar om den tillfälliga avgiftsreduceringen om 50 %
enligt förslaget bedömer byggnads- och tillståndsnämnden att intäktsbortfallet för år
2021 uppgår till cirka 257 300 kronor.

Kommunstyrelsens överläggning
Yr k an d en
Axel Conradi (M ), Peter Schilling (S), Gary Aelius (SD), Anton Fendert (M P), M arcus
Jonsson (KD) samt Stefan Bergström (C) yrkar bifall till Moderaternas, M iljöpartiets och
Kristdemokraternas gemensamma skrivelse den 15 mars 2021 innebärande att
ansökningsavgiften för uteserveringar skrivs ned till 0 kronor under 2021, att staden ska
se generöst på beviljande av uteserveringstillstånd året runt under 2021, att staden ska
se generöst på utökad yta för uteserveringar där näringsidkaren så önskar under 2021
samt att åtgärderna finansieras inom byggnads- och tillståndsnämndens budgetram för
2021.
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M oisés Ubeira (V) yrkar bifall till det utsända förslagets andra och fjärde förslagssats
samt den andra och tredje förslagssatsen i Moderaternas, Miljöpartiets och
Kristdemokraternas gemensamma skrivelse den 15 mars 2021 innebärande att
Sundbybergs stads taxa för vissa markupplåtelser på offentlig plats, daterad den 3 mars
2021, fastställs innebärande att taxan för kategorierna A4a Säsongsmässiga
uteserveringar och A4b Per manenta anor dningar under år 2021 reduceras till 250
kronor per kvadratmeter, att staden ska se generöst på beviljande av
uteserveringstillstånd året runt under 2021, att staden ska se generöst på utökad yta för
uteserveringar där näringsidkaren så önskar under 2021 samt att åtgärderna finansieras
inom byggnads- och tillståndsnämndens budgetram för 2021.
Under överläggningen yttrar sig Martin Solberg (MP) och Johan Storåkers (L) i övrigt.
Pr op osi t i on sor d n i n g
Ordföranden konstaterar att tre förslag föreligger; dels det utsända, dels det av Axel
Conradi (M ) med flera framställda förslaget samt det av M oisés Ubeira (V) framställda
förslaget.
Ordföranden ställer proposition på förslagen och finner att kommunstyrelsen bifaller
det av Axel Conradi (M ) med flera framställda förslaget.

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar
1.

ansökningsavgiften för uteserveringar skrivs ned till 0 kronor under 2021

2. staden ska se generöst på beviljande av uteserveringstillstånd året runt under
2021.
3. Staden ska se generöst på utökad yta för uteserveringar där näringsidkaren så
önskar under 2021.
4. åtgärderna finansieras inom byggnads- och tillståndsnämndens budgetram för
2021.
Reser vat i on
Kommunstyrelsegruppen för Vänsterpartiet reserverar sig mot beslutet.
____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 57

Dnr: KS-0181/ 2021

Anmälan och bekräftelse av Sundbybergs stads talan genom
stämning mot Stockholms stad gällande dess tillämpning av
skollagens bestämmelser om interkommunal ersättning
Beslutsunderlag
Grundskole- och gymnasienämndens protokoll den 23 februari 2021, § 8
Delegationsbeslut den 25 februari 2021
Kommunstyrelsens ordförandes skrivelse den 12 mars 2021

Sammanfattning
Utbildningsnämnden i Stockholms stad fastställde i sin verksamhetsplan för 2020 ett
nyt t sät t at t hant era int er kommunal ersät t n ing. D en nya hant eri ngen, ” besl ut et ” ,
innebär att Stockholm övergår till en princip om att skolkommunen ska ersättas för sina
kostnader istället för som lagtexten stipulerar – att om kommunerna inte kommer
överens om annat, ska ersättningen bestämmas efter samma grunder som
hemkommunen tillämpar vid fördelning av resurser till de egna skolorna.
För Sundbyberg stad, och grundskole- och gymnasienämnden som är den ansvariga
nämnden, innebär detta ett intäktsbortfall på cirka 2,5 mnkr för år 2021 och med
ökande kostnader framöver. Stockholms stad har i en skrivelse till grundskole- och
gymnasienämnden meddelat att man inte kommer ta emot elever vars hemkommun inte
betalar den ersättning som man anser sig ha rätt till.
I prop. 2009/ 10:165 anges att kommuner bör sträva efter att komma överens om den
interkommunala ersättningen. Någon särskild ordning för att avgöra tvister
om interkommunal ersättning finns inte angiven i skollagen, utan en tvist
om ersättningen får ytterst avgöras av allmän domstol. Grundskole- och
gymnasienämnden ifrågasätter Stockholms stads nya hantering av interkommunal
ersättning. Grundskole- och gymnasienämndens uppfattning är att Stockholms stads
beslut inte är förenligt med skollagens bestämmelser och att Sundbybergs stad därför
inte bör komma överens med Stockholm om generell efterlevnad av det.
Grundskole- och gymnasienämnden hemställde vid sitt sammanträde den 23 februari
2021, § 8, hos kommunstyrelsen att talan väcks mot Stockholms stad i ärendet.
Nämndens hemställan inkom till kommunstyrelsen den 24 februari 2021.
I enlighet med 6 kap. 15 § kommunallagen (2017:725) äger kommunstyrelsen rätten att
företräda kommunen i mål i allmän domstol. Stadsledningskontorets bedömde att
hemställan behövde behandlas av kommunstyrelsen. Det framkom dock under ärendets
beredning att det förelåg ett behov av omgående av hantering av grundskole- och
gymnasienämndens hemställan eftersom det rättsliga förfarandet behövde samordnas
med andra kommuner. Det fanns därför ingen tid till förfogande för att kalla
kommunstyrelsen till sammanträde för att behandla hemställan eftersom kallelse enligt
kommunstyrelsens reglemente ska utfärdas senast tio dagar innan sammanträde.
I så brådskande ärenden att nämndbeslut inte kan avvaktas får kommunstyrelsens
ordförande fatta beslut i enighet med delegationsordningens bestämmelser om
brådskande ärenden (punkt 1.1) efter samråd med kommunstyrelsens 1:e och 2:e vice
ordförande. Det fanns således stöd att beslut om ställningstagande till hemställan kunde
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fattas genom delegation. Samråd med 1:e och 2:e vice ordförande inför beslutet ägde
rum den 24 februari 2021 i detta ärende.
Efter samrådet fattade undertecknad beslut (enligt punkt 1.1 i kommunstyrelsens
delegationsordning) om att Sundbybergs stad i Stockholms tingsrätt väcker talan genom
stämning mot Stockholms stad gällande dess tillämpning av skollagens bestämmelser
om interkommunal ersättning. Genom beslutet befullmäktigades också advokatfirman
Ulfsdotter Law att såsom ombud företräda staden i målet.
Nämnd har ingen möjlighet att ompröva ett beslut som fattats med stöd av delegation. I
och med att beslutet rör ett civilrättsligt mål med anhängiggörande av talan i allmän
domstol kan nämnden dock besluta att återkalla talan. Med hänsyn till ärendets
karaktär och då stämning bedömts som enda möjliga handling efter att staden uttömt
möjligheterna till en frivillig överenskommelse, bedömer undertecknad att utöver
anmälan av beslutet som fattats med stöd av delegationsordningen, så ska ärendet också
underställas styrelsen.

Kommunstyrelsens beslut
1.

Anmälan av delegationsbeslut den 25 februari 2021 med beslut om att
Sundbybergs stad i Stockholms tingsrätt väcker talan genom stämning mot
Stockholms stad gällande dess tillämpning av skollagens bestämmelser om
interkommunal ersättning godkänns

2. Kommunstyrelsen ställer sig bakom beslutet.
A n m äl an av j äv
M artin Solberg (MP) deltar ej i ärendets handläggning på grund av jäv.
____
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