Sektorn för samhällsbyggnad - STN
Ann-Marie Lönnqvist / Michael
Stjärnekull / Tomas Lindvall

2022-01-28
DNR STN-0122/ 2021-9

Samrådsredogörelse
Stadsmiljö- och tekniska nämnden, Sundbybergs stad, har tagit fram ett förslag till
strategi för angöring och parkering för Sundbybergs stad.
Syftet med strategin är att ge vägledning i arbetet med angöring och parkering för
framför allt motorfordon, men även för cyklar och andra former av mikromobilitet i
Sundbybergs stad. Genom att specificera hur angöring och parkering för bil ska
hanteras och prioriteras på allmän platsmark och kommunal kvartersmark kan
arbetet med angöring och parkering bli mer effektivt, konsekvent och samordnat i
staden.
Strategin för angöring och parkering ska skapa en gemensam plattform för stadens
nämnder, förvaltningar och helägda kommunala bolag. Därtill kan strategin för
angöring och parkering utgöra ett stöd för andra aktörer som deltar i stads- och
trafikplaneringen i Sundbybergs stad (exempelvis exploatörer, konsulter och
näringsliv). Genom att tydliggöra hur angöring och parkering ska hanteras i såväl
befintlig miljö som vid om- eller nybyggnation skapas förutsättningar för ageranden
och lösningar som kan öka bland annat trafiksäkerheten och det hållbara resandet i
staden.
H u r sam r åd et b ed r i vi t s

Efter beslut av stadsmiljö- och tekniska nämnden den 27 april 2021 sändes förslag
till Sundbybergs stads strategi för angöring och parkering till kommunala nämnder
och helägda kommunala bolag på remiss, med sista svarsdag 29 juni 2021.
I samband med att förslaget till Sundbybergs stads strategi för angöring och
parkering sändes ut till kommunala nämnder och helägda kommunala bolag på
remiss bjöds mottagarna in till ett digitalt frågetillfälle den 27 maj 2021. Då ingen
anmälde sig till frågetillfället uteblev det. Vid remisstidens slut, 29 juni, har det inte
inkommit några frågor om dokumentet till funktionsbrevlådan
angoringoparkering@sundbyberg.se.

Sundbybergs stad, 172 92 Sundbyberg • Besöksadress: Östra Madenvägen 4, Hallonbergen
Telefon: 08-706 80 00 • Organisationsnummer: 212000-0175 • • www.sundbyberg.se
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Inkomna yttranden
Elva skriftliga yttranden har inkommit till stadsmiljö- och tekniska nämnden. Under
rubriken ” Yttranden” återges de huvudsakliga synpunkterna på samrådsförslaget
och sektorn för samhällsbyggnads svar.
K om m u n al a n äm n d er
Förskolenämnden
Grundskole- och gymnasienämnden
Byggnads- och tillståndsnämnden
Kultur- och fritidsnämnden
Social- och arbetsmarknadsnämnden
Äldrenämnden
Valnämnden
K om m u n al a bol ag
Sundbybergs stadshus AB
Fastighets AB Förvaltaren
Sundbyberg Avfall och Vatten AB
Lokalfastigheter i Sundbyberg AB

Yt t r an d e
X
X
X
X
X
X
X

I n get yt t r an d e

X
X
X
X

Yttranden
Förskolenämnden
Förskolenämnden är positiv till att strategidokumentet tagits fram med
barnperspektivet i aktning. Det är viktigt att skapa säkra och trygga trafikmiljöer
kring stadens förskolor. Nämnden motsätter sig inte att ytorna utanför stadens
förskolor samnyttjas men vill påpeka vikten av att det görs på ett, för verksamheten
och alla inblandade personer, säkert sätt. Då tiden för lämning och hämtning är
anpassad efter de barnomsorgsbehov vårdnadshavarna har är den svårt att reglera
helt. Därav kan det bli utmanande att samnyttja dessa ytor med andra funktioner.

Sektorn för samhällsbyggnads svar
Sektorn noterar att Förskolenämnden ser positivt på att strategidokumentet lyfter
barnperspektivet och säkra trafikmiljöer kring stadens förskolor. Sektorn noterar
även att nämnden inte motsätter sig samnyttjande av ytor utanför förskolor, men att
nämnden påpekar vikten av det görs på ett säkert sätt. Sektorn kommer i en
framtida handlingsplan specificera hur samnyttjande kan ske utanför bland annat
förskolor, och därtill kommer varje aktuell plats utredas och regleras utifrån dess
behov. Det är viktigt att skapa god framkomlighet, tillgänglighet och göra det säkert
för oskyddade trafikanter.
Grundskole- och gymnasienämnden
Grundskole- och gymnasienämnden är positiv till att strategidokumentet tagits fram
med barnperspektivet i aktning. Det är viktigt att värna om stadens unga när de
vistas i trafiken samt reser till och från skolan. Det är positivt att samnyttja ytor
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utanför stadens skolor för att nyttja marken mer effektivt, och leveranstider är
relativt enkelt för verksamheterna att påverka. Nämnden vill ändå lyfta risken att det
kan förekomma avvikelser i dessa tider och därmed uppstå krockar.

Sektorn för samhällsbyggnads svar
Sektorn noterar att Grundskole- och gymnasienämnden ser positivt på att
strategidokumentet lyfter barnperspektivet och säkra skolvägar, och även att
nämnden är positiv till samnyttjande utanför stadens skolor där det är möjligt och
lämpligt. Sektorn kommer i en framtida handlingsplan specificera hur samnyttjande
kan ske utanför bland annat skolor, och därtill kommer varje aktuell plats utredas
och regleras utifrån dess behov. Det är viktigt att skapa god framkomlighet,
tillgänglighet och göra det säkert för oskyddade trafikanter.
Byggnads- och tillståndsnämnden
Byggnads- och tillståndsnämnden är positiv till att ett strategidokument har tagits
fram som ger en vägledning i arbetet med angöring och parkering i staden. I
beskrivningen över syftet med strategin framgår inte målet med strategin tillräckligt
tydligt. Nämnden föreslår att arbetsgruppen formulerar ett mål med en egen rubrik
för tydlighetens skull.
Inom nämndens myndighetsutövning finns tydliga lagkrav för angöring och
parkering för rörelsehindrade. Nämnden önskar att detta finns med som ett
komplement i kapitlet. Nämnden har få möjligheter att göra avsteg från
lagstiftningen.
Nämnden anser att det bör tydliggöras vilken typ av dokument detta är. Kategorin
” strategi” finns inte med bland stadens styrande dokument. Enligt stadens
styrmodell ska kategorin ” program” beskriva vad kommunen ska uppnå inom ett
avgränsat område och innehålla långsiktiga inriktningar och strategier.

Sektorn för samhällsbyggnads svar
Sektorn noterar att Byggnads- och tillståndsnämnden är positiv till att ett
strategidokument tagits fram som ger vägledning i arbetet med angöring och
parkering i staden.
Sektorn noterar att nämnden anser att målet med strategin inte framgår tillräckligt
mycket. De målbilder som är framtagna kallas för strategier och framgår på sidan 6.
Sektorn noterar även att nämnden önskar en komplettering om förtydligande av
lagstadgade krav för angöring och parkering för rörelsehindrade. I avsnitt 3.2.4
Parkeringför rörelsehindradeframgår att det vid nybyggnation är fastighetsägarens
ansvar att ordna parkeringsplatser för rörelsehindrade inom fastigheten, men att det
för staden är viktigt att bistå med parkeringsplatser för rörelsehindrade på platser
med hög koncentrationer av offentliga målpunkter och samhällsviktiga funktioner
(det vill säga där efterfrågan på parkering väntas vara hög), i den mån det är möjligt.
Det står även att med parkeringstillstånd för rörelsehindrade är det tillåtet att
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parkera på platser med parkeringsförbud i högst tre timmar. Därtill kan personer
med rörelsehinder ansöka om boendeparkeringstillstånd för att ha möjlighet att
parkera även på dessa ytor. Efterfrågan på kompletterande parkeringsplatser för
rörelsehindrade hanteras av trafikenheten eller inom respektive projekt, men stadens
medborgare kan även kontakta sin fastighetsägare med frågan om att ordna
parkeringsplats för rörelsehindrade. I en växande stad är det inte möjligt att upplåta
mark för alla personer med rörelsehinder, därför anläggs dessa parkeringsplatser där
efterfrågan anses vara hög.
Sektorn noterar att nämnden önskar en ändring av vilken typ av dokument
parkeringsstrategin är, då ” strategi” inte finns med bland stadens styrande
dokument.
” Strategi” finns inte som dokumenttyp, men efter samtal med stadsledningskontoret
beslutades att dokumentet skulle heta ” strategi” då det är tillåtet att använda den
benämningen. Det antas som ett program då det ska inkludera samtliga
verksamheter i staden. Därför måste det antas i kommunfullmäktige, och därmed
kan det inte vara riktlinjer eller regler. Men för att skilja detta dokument från till
exempel Mobilitetsprogrammet benämns det ” strategi” . Det är strategiska
inriktningar som kommer konkretiseras i handlingsplaner.
Kultur- och fritidsnämnden
Kultur- och fritidsnämnden välkomnar att staden tar fram en övergripande strategi
för angöring och parkering. Då tjänstepersoner från dåvarande kultur- och
fritidsförvaltningen har deltagit i en referensgrupp under arbetsprocessen med
strategidokumentet och lyft synpunkter där har nämnden inga ytterligare synpunkter
att tillägga.

Sektorn för samhällsbyggnads svar
Sektorn noterar att kultur- och fritidsnämnden välkomnar att staden tar fram ett
strategidokument för angöring och parkering.
Sektorn noterar att kultur- och fritidsnämnden inte har några ytterligare synpunkter
än de som framförts och bearbetats innan remissen.
Social- och arbetsmarknadsnämnden
Social- och arbetsmarknadsnämnden ser positivt på den föreslagna
prioriteringsordning på allmän platsmark (och kommunal kvartersmark) som
redovisas i strategidokumentet. För nämndens verksamheter är angöring för
färdtjänst en avgörande faktor för att säkerställa tillgängligheten för brukarna, och
för att öka säkerheten för de brukare som behöver resa till och från en verksamhet.
Nämnden vill påtala vikten av att tillgången till angöringsplats för färdtjänst
säkerställs i tidigt skede, vid projektering, i och med om- och nybyggnation av
nämndens verksamheter.
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Social- och arbetsmarknadsnämnden ställer sig bakom Sundbybergs stads strategi
för angöring och parkering.

Sektorn för samhällsbyggnads svar
Sektorn noterar att Social- och arbetsmarknadsnämnden ställer sig bakom
strategidokumentet och att nämnden är positiv till den föreslagna
prioriteringsordningen.
Gällande säkerställande av tillgång till angöringsplats för färdtjänst i och med omoch nybyggnation ska angöringsplatser för särskilda verksamheter ordnas på
kvartersmark. I vissa fall görs undantag och angöring ordnas på allmän platsmark. I
avsnitt 1.4 Författningar återges en skrivelse i Boverkets byggregler som lyder ” en
angöringsplats för bilar ska finnas och parkeringsplatser för rörelsehindrade ska
kunna ordnas efter behov inom 25 meters gångavstånd från en tillgänglig och
användbar entré till publika lokaler, arbetslokaler och bostadshus” . I den
prioriteringsordning som redovisas i avsnitt 3.2.1 Prioriteringsordningför angörings- och
parkeringsytor framgår att angöring ska prioriteras högst. Begreppet angöring
inkluderar bland annat färdtjänst och personer med rörelsehinder som inte själva
kör sitt fordon, utan endast släpps av eller hämtas nära sin målpunkt .
Äldrenämnden
Äldrenämnden välkomnar strategidokumentet men vill föra fram några synpunkter.
Nämnden anser att parkering för personer med rörelsenedsättning bör finnas
utspridda över hela staden och inte bara vid viktiga målpunkter, för att denna
målgrupp ska kunna ha ett aktivt socialt liv.
Äldrenämnden anser att en samordning av parkeringsreglering och övervakning på
allmän platsmark och kommunal kvartersmark kan bidra till minskade kostnader
och förenkla för stadens utförare av hemtjänst vilka i dagsläget behöver olika
parkeringstillstånd när de besöker sina kunder. Nämnden anser därtill att fler
laddplatser med snabbladdning för elfordon bör inrättas där det finns behov av det.
Gällande parkering för personal som reser med bil till och från arbetet, men ej
använder bilen i tjänsten välkomnar nämnden ett gemensamt regelverk i staden som
klargör när parkering ska möjliggöras och erbjudas. Det finns enligt nämnden en
trygghetsaspekt i detta för verksamheternas nattpersonal.

Sektorn för samhällsbyggnads svar
Sektorn noterar att äldrenämnden välkomnar strategidokumentet. Därtill noterar
sektorn att nämnden anser att parkering för personer med rörelsenedsättning bör
finnas utspridda över hela staden, och inte bara vid viktiga målpunkter. I avsnitt
3.2.4 Parkeringför rörelsehindradeframgår att det vid nybyggnation är fastighetsägarens
ansvar att ordna parkeringsplatser för rörelsehindrade inom fastigheten, men att det
för staden är viktigt att bistå med parkeringsplatser för rörelsehindrade på platser
med hög koncentrationer av offentliga målpunkter och samhällsviktiga funktioner
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(det vill säga där efterfrågan på parkering väntas vara hög), i den mån det är möjligt.
Det står även att med parkeringstillstånd för rörelsehindrade är det tillåtet att
parkera på platser med parkeringsförbud i högst tre timmar. Därtill kan personer
med rörelsehinder ansöka om boendeparkeringstillstånd för att ha möjlighet att
parkera även på dessa ytor. Efterfrågan på kompletterande parkeringsplatser för
rörelsehindrade hanteras av trafikenheten eller inom respektive projekt, men stadens
medborgare kan även kontakta sin fastighetsägare med frågan om att ordna
parkeringsplats för rörelsehindrade. I en växande stad är det inte möjligt att upplåta
mark för alla personer med rörelsehinder, därför anläggs dessa parkeringsplatser där
efterfrågan anses vara hög.
I avsnitt 1.4 Författningar återges en skrivelse i Boverkets byggregler som lyder ” en
angöringsplats för bilar ska finnas och parkeringsplatser för rörelsehindrade ska
kunna ordnas efter behov inom 25 meters gångavstånd från en tillgänglig och
användbar entré till publika lokaler, arbetslokaler och bostadshus” . I den
prioriteringsordning som redovisas i avsnitt 3.2.1 Prioriteringsordningför angörings- och
parkeringsytor framgår att angöring ska prioriteras högst. Begreppet angöring
inkluderar bland annat färdtjänst och personer med rörelsehinder som inte själva
kör sitt fordon, utan endast släpps av eller hämtas nära sin målpunkt .
Sektorn noterar även nämndens önskemål om fler laddplatser för elfordon med
möjlighet till snabbladdning. Arbete med anläggning av laddplatser för elfordon
pågår inom tekniska avdelningen.
Sektorn noterar nämndens önskemål om att underlätta för hemtjänstens personal
att inneha ett samlat parkeringstillstånd och kunna parkera tryggt under nattid. Det
inte är möjligt för kommun att utfärda speciella parkeringstillstånd för
hemtjänstpersonal på allmän platsmark enligt Lag(1957:259) om rätt för kommun att ta
ut avgift för vissa upplåtelser av offentligplats, m.m. I arbetet med att samnyttja kommunal
fastighetsmark finns möjlighet utreda detta. Sektorn kommer i en framtida
handlingsplan specificera hur samnyttjande kan ske. Sektorn arbetar med att öka
trafiksäkerheten, skapa attraktivare och tryggare miljöer.
Valnämnden
Stadsledningskontorets bedömning är att valnämnden utifrån sitt ansvarsområde
inte har några synpunkter på föreliggande remiss.

Sektorn för samhällsbyggnads svar
Sektorn noterar att valnämnden inte har några synpunkter på strategidokumentet.
Sundbybergs stadshus AB
Sundbybergs stadshus AB har ansett att alla dotterbolag är berörda av remissen och
har gett bolagen möjlighet att yttra sig. Sundbybergs stadshus AB ser positivt på att
staden genomfört detta strategiska arbete för att främja en effektiv och hållbar
markanvändning inom stadens gränser. Som fastighetsägare och ansvarig för projekt

6 (10)

Sektorn för samhällsbyggnad
Ann-Marie Lönnqvist / Michael
Stjärnekull / Tomas Lindvall

2022-01-28
DNR STN-0122/ 2021-9

Sundbybergs nya stadskärna ser Sundbybergs stadshus AB positivt på ett dokument
som bidrar till ett attraktivitetshöjande nyttjande av stadens mark.
Dotterbolagen Fastighets AB Förvaltaren, Sundbyberg Avfall och Vatten AB samt
Lokalfastigheter i Sundbyberg AB har alla tre fått möjlighet att vara delaktiga i
framtagandet av strategin och har fått komma med synpunkter. Fastighets AB
Förvaltaren lyfter att det dock kvarstår en del synpunkter. Särskilt gällande att
bolaget har fortsatt rådighet inom sitt uppdrag avseende bland annat digitala
lösningar samt avgiftsbeläggning för parkeringar inom Förvaltarens bestånd och för
dess personal. Sundbybergs Avfall och Vatten AB lyfter framför allt fram goda
exempel från strategin gällande avfallshanteringen och är positiva till att dokumentet
hänvisar till Sundbybergs stads riktlinjer för god avfallshantering vid ny och
ombyggnation samt teknisk handbok, och anser att det är bra att avfallsfordon i
vissa fall undantas från generella ställningstaganden. Lokalfastigheter i Sundbyberg
AB anser att deras synpunkter har hanterats i remissförslaget och har därför inget
ytterligare att tillägga. Sundbybergs stadsnätsbolag AB och Sundbybergs Bredband
AB har valt att inte yttra sig. Utförligare yttranden återfinns i respektive bolags
bifogade remissvar.

Sektorn för samhällsbyggnads svar
Sektorn noterar att Sundbybergs stadshus AB ser positivt på det strategiska
dokument som tas fram gällande angöring och parkering i Sundbybergs stad.
Sektorn noterar att dotterbolagen Fastighets AB Förvaltaren, Sundbyberg Avfall
och Vatten AB samt Lokalfastigheter i Sundbyberg AB har yttrat sig i separata
remissvar, och att Sundbybergs stadsnätsbolag AB och Sundbybergs Bredband AB
har valt att inte yttra sig
Utförliga svar ges under respektive bolags rubrik.
Fastighets AB Förvaltaren
Fastighets AB Förvaltaren har tidigare beretts möjlighet att inkomma med
synpunkter vid framtagandet av remissversionen och till stor del anser Fastighets
AB Förvaltaren att deras tidigare synpunkter har beaktats. Fastighets AB
Förvaltaren påtalar att det utifrån bolagets perspektiv är viktigt att det har fortsatt
rådighet gällande framför allt de strategiska områdena ” Kund” och ” Miljö” samt de
affärsmässiga förutsättningarna inom sitt uppdrag. Fastighets AB Förvaltaren vill
föra fram några synpunkter.
Gällande avsnittet 3.2.10 Informationsinsatser och kunskapsspridningoch
ställningstagandet ” Staden ska följa utvecklingen av digitala verktyg som samordnar
parkeringsutbud och tydliggör tillgänglighet till parkeringsplatser” med den
förklarande texten ” Staden ska följa utvecklingen av digitala verktyg där både lediga
parkeringsplatser på kvartersmark och på allmän platsmark finns med.” påtalar
Fastighets AB Förvaltaren att de har ett antal garage där det kan vara svårt att
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erbjuda tillfällig parkering då garagen är stängda och styrs med Aptus
passagesystem.
Gällande avsnitt 3.2.11 Samordningav parkeringpå allmän platsmark
och kommunal kvartersmark och ställningstagandet ” I den mån det är möjligt och
praktiskt ska upphandling av övervakning och eventuella administrativa tjänster
genomföras gemensamt i staden.” vill Fastighets AB Förvaltaren lyfta att detta kan
ske om bolagets intressen och krav kan tillgodoses.
Gällande avsnitt 3.2.12 Personalparkeringoch ställningstaganden ” Stadens
personalparkeringar ska avgiftsbeläggas på motsvarande avgiftsnivå som
omkringliggande parkeringsplatser på allmän platsmark.” samt ” Avgiften för
personalparkering bör betalas per dag.” påtalar Fastighets AB Förvaltaren att
bolaget i dagsläget optimerar nyttjandet av sina parkeringsplatser utifrån hur
parkeringsbeståndet ser ut internt och externt. Detta kan påverka kostnaden för
parkering. Fastighets AB Förvaltaren optimerar även nyttjandet av parkering genom
att driftbilar byter plats med privata bilar, och då passar inte tidsavgifter eftersom
ingen annan har möjlighet att nyttja platserna.

Sektorn för samhällsbyggnads svar
Strategidokumentet syftar till att göra arbetet med angöring och parkering mer
effektivt, konsekvent och samordnat genom att specificera hur angöring och
parkering för bil ska prioriteras och hanteras på allmän platsmark och kommunal
kvartersmark utifrån ett hela-staden-perspektiv.
Gällande ställningstagandet ” Staden ska följa utvecklingen av digitala verktyg som
samordnar parkeringsutbud och tydliggör tillgänglighet till parkeringsplatser.”
beskriver den förklarande texten i strategidokumentet att nyttan med ett sådant
digitalt verktyg, där både parkeringsplatser på kvartersmark och allmän platsmark
finns med, kan vara exempelvis minskad söktrafik och trafikköer. Om ett digitalt
verktyg som motsvarar stadens önskemål finns att tillgå kommer lämpligheten för
varje enskild parkeringsanläggning att ingå utredas. Förhoppningen är att lediga
parkeringsplatser på både allmän platsmark och i privata större
parkeringsanläggningar ska gå att finna i verktyget.
Gällande ställningstagandet ” I den mån det är möjligt och praktiskt ska upphandling
av övervakning och eventuella administrativa tjänster genomföras gemensamt i
staden.” kan gemensamma upphandlingar för stadens samtliga parkeringsytor ge
kostnadsfördelar och effektivitetsvinster. Sektorn anser att det är viktigt att stadens
samtliga förvaltningar och bolag bidrar och ser sin del i helheten, utifrån ett helastaden-perspektiv, gällande angöring och parkering. I detta fall kan lika hantering
och reglering av angöring samt parkering i hela staden underlätta för medborgare
och besökare att parkera rätt.
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Gällande ställningstaganden om personalparkering ska enligt lag parkeringsplatser
förmånsbeskattas om de har en lägre avgift än omkringliggande parkeringar. En
parkeringsplats/ markyta som nyttjas för ett privat fordon är en förmån. Undantag
finns för parkeringsplatser som används i tjänsten. Därför ska anställda i staden
betala parkeringsavgift om avgiftsskyldighet råder på närliggande parkeringsplatser.
Sektorn anser att avgiften för personalparkering bör betalas per dag för att påminna
den anställde om att byta resvana till ett mer hållbart och mindre kostsamt
alternativ, varje dag. Trafikenheten arbetar tillsammans med stadens HR-avdelning
för att finna en lösning där stadens verksamheter följer lagen kring betalning för
förmåner samt underlättar det administrativa arbete personalparkering med tillstånd
innebär.
Sundbyberg Avfall och Vatten AB
SAVAB har deltagit i framtagandet av dokumentet och har fått komma med
synpunkter innan remissen. Att nyttotrafik är ett prioriterat område är positivt med
tanke på de utmaningar som uppstår kopplat till angöring i en växande stad.
Genomtänkta angöringsplatser skapar förutsättningar för en säker, effektiv och
smidig avfallshantering.
SAVAB anser att det är bra att strategidokumentet hänvisar till Sundbybergs stads
riktlinjer för god avfallshantering vid ny- och ombyggnation samt teknisk handbok,
då de dokumenten innehåller mer ingående information.
Då avfallsfordon idag och framöver i många fall kommer behöva stå på kommunal
mark vid avfallshantering undantas avfallsfordon från generella ställningstaganden i
strategidokumentet. Därtill är SAVAB enig strategidokumentet om vikten av lyfta
frågor gällande angöring tidigt och löpande i samhällsbyggnadsprocessen.

Sektorn för samhällsbyggnads svar
Sektorn noterar att Sundbyberg Avfall och Vatten AB ställer sig positivt till att
nyttotrafik är ett prioriterat område i strategidokumentet. Sektorn noterar även att
SAVAB anser att det är positivt att strategidokumentet hänvisar till Sundbybergs
stads riktlinjer för god avfallshantering vid ny- och ombyggnation samt teknisk
handbok.
Sektorn noterar att SAVAB inte har några ytterligare synpunkter än de som
framförts och bearbetats innan remissen.
Lokalfastigheter i Sundbyberg AB
Lokalfastigheter har varit delaktiga i granskningsprocessen vid framtagandet av
strategidokumentet inför remissförfarandet och har där lyft synpunkter som
hanterats i remissförslaget. Lokalfastigheter har därför inga ytterligare synpunkter på
remissförslaget.
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Sektorn för samhällsbyggnads svar
Sektorn noterar att Lokalfastigheter i Sundbyberg AB inte har några ytterligare
synpunkter på remissförslaget, än de som framkommit och bearbetats i den tidigare
granskningsprocessen.
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