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§ 26

Stadsdirektören informerar
Vid dagens sammanträde lämnas information om följande till kommunstyrelsen:
•
•
•

Uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) år 2021 med förslag
till tillhörande handlingsplan
Stadens planering av genomförandet av de allmänna valen i september 2022
samt säkerhetsfrågor kopplade till detta
Stadens beredskap och insatser till följd av Rysslands invasion av Ukraina
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§ 27

Dnr: KS-0820/2021

Uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM)
år 2021 med tillhörande handlingsplan
Beslutsunderlag
• Förslag den 9 februari 2022 till handlingsplan för det systematiska
arbetsmiljöarbetet i Sundbybergs stad 2022
• Samverkansprotokoll den 9 februari 2022
• Sektorn för ledning och samordnings skrivelse den 15 februari 2022
Sammanfattning
Arbetsgivaren ska varje år göra en uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet.
Om det inte har fungerat bra ska det förbättras och en handlingsplan ska skrivas. Syftet
med den årliga uppföljningen är att det egna arbetsmiljöarbetet ska granskas så att det
kan säkerställas att staden uppfyller de krav som finns i Arbetsmiljöverkets föreskrifter
om systematiskt arbetsmiljöarbete.
Uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet i Sundbybergs stad görs via en enkät
som skickas ut till alla chefer med personalansvar i staden. Enkätsvaren utgör underlag
till en handlingsplan med prioriterade aktiviteter för arbetsmiljöarbetet under året.
Handlingsplanen för det systematiska arbetsmiljöarbetet i Sundbybergs stad 2022
innehåller fyra områden med tillhörande aktiviteter. Aktiviteterna syftar till att förbättra
och utveckla det systematiska arbetsmiljöarbetet i staden vilket i sin tur skapar en god
arbetsmiljö och hållbar utveckling för stadens medarbetare.
Aktiviteterna i handlingsplanen ska vara genomförda till 2022-12-31. Handlingsplanen
kommer att följas upp regelbundet vid den centrala arbetsmiljökommitténs möten (en
del av den centrala samverkansgruppens möten) som äger rum fyra gånger per år. Vid
2023 års uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet kommer en kontroll göras
om de aktiviteter som satts upp i handlingsplanen har gett en önskad positiv effekt på
resultatet i undersökningen.
Handlingsplanens aktiviteter är uppdelade i dessa fyra områden:
1. Sundbybergs stads rutiner i det systematiska arbetsmiljöarbetet
2. Arbetsmiljöutbildningar för chefer och skyddsombud
3. Riktlinjer för arbetsgivarstrategiska frågor
4.

Mål för den organisatoriska och sociala arbetsmiljön

Kommunstyrelsens beslut
1. Förslag daterad den 9 februari 2022, till handlingsplan för det systematiska
arbetsmiljöarbetet i Sundbybergs stad 2022, godkänns.
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§ 28

Dnr: KS-0112/2022

Tillägg till instruktioner för kommunstyrelsens
brottsförebyggande råd, kommunstyrelsens klimat- och
hållbarhetskommitt&
Sundbybergs stads pensionärsråd
samt Sundbybergs stads funktionsrättsråd
Beslutsunderlag
•

Förslag till instruktion för kommunstyrelsens brottsförebyggande råd den 18 februari
2022

•
•
•
•

Förslag till instruktion för kommunstyrelsens klimat- och hållbarhetskommitte den
18 februari 2022
Förslag till instruktion för Sundbybergs stads pensionärsråd den 18 februari 2022
Förslag till instruktion för Sundbybergs stads funktionsrättsråd den 18 februari 2022
Socialdemokraternas, Centerpartiets och Liberalernas skrivelse den 18 februari 2022

Sammanfattning
Under kommunstyrelsen finns beredande organ i form av råd och kommitteer. De är
Sundbybergs stads pensionärsråd, Sundbybergs stads funktionsrättsråd,
kommunstyrelsens klimat- och hållbarhetskommitte, kommunstyrelsens
brottsförebyggande råd samt kommunstyrelsens översiktsplanekommitte. Den
sistnämnda är i dagsläget inte aktiverad och är därmed inte föremål för föreliggande
ärende Nämndberedningarnas sammansättning är blandad. De ledamöter och ersättare
som väljs av kommunstyrelsen utgör i juridisk mening stadens förtroendevalda i
nämndberedningen. I nämndberedningarna sitter också representanter utsedda av ett
antal organisationer. Dessa representanter är inte förtroendevalda i kommunallagens
mening. För samtliga nämndberedningar gäller att de utgör samrådsorgan inom staden
och att de definitionsmässigt saknar de beslutsmandat som nämnd eller utskott har.
Syfte, ansvar och arbetsformer för kommunstyrelsens nämndberedningar regleras i
instruktioner som fastställs av kommunstyrelsen.
Med anledning av Coronaviruset och Covid-19 har frågan om möjlighet till
distansdeltagande under sammanträden i stadens olika beslutsorgan aktualiserats under
de senaste två åren. Detta har förändrat både arbetsformer och arbetssätt inom
kommunen.
Kommunallagens bestämmelser om möjligheten för ledamots distansdeltagande gäller
sammanträden i kommunfullmäktige och nämnd. Lagen stadgar inte vad som gäller för
sammanträden i nämndberedningar och detta har heller inte utretts i lagens förarbeten.
För att utöka flexibiliteten för det demokratiska deltagandet i icke-beslutande instanser
föreslås att ordförandena i kommunstyrelsens nämndberedningar får besluta att, efter
avstämning med presidiet, sammanträde får genomföras med samtliga deltagare på
distans utan att särskilda skäl föreligger. Vid sådant beslut ska information om detta
framgå av kallelsen i samband med att den tillställs ledamöter, ersättare och
representanter för respektive intresseorganisation.
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Kommunstyrelsens beslut
1. Förslag till instruktion för kommunstyrelsens brottsförebyggande råd den 18
februari 2022 fastställs, och gäller från och med den 15 mars 2022.
2. Förslag till instruktion för kommunstyrelsens klimat- och hållbarhetskommitt
den 18 februari 2022 fastställs, och gäller från och med den 15 mars 2022.
3. Förslag till instruktion för Sundbybergs stads pensionärsråd den 18 februari
2022 fastställs, och gäller från och med den 15 mars 2022.
4. Förslag till instruktion för Sundbybergs stads funktionsrättsråd den 18 februari
2022 fastställs, och gäller från och med den 15 mars 2022.
5. Beslutet justeras omedelbart.
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Dnr: KS-0101/2022

§ 29

Kommunstyrelsens verksamhetsberättelse med årsbokslut
2021
Beslutsunderlag
•

Kommunstyrelsens verksamhetsberättelse med årsbokslut 2021, daterad den 4 mars
2022

•

Kommunstyrelsens förvaltnings skrivelse den 4 mars 2022

Sammanfattning

Verksamhetsberättelsen är den tredje och sista uppföljningen av kommunstyrelsens
verksamhetsplan 2021. I verksamhetsberättelsen redogörs för kommunstyrelsens
måluppfyllelse, status på de av kommunfullmäktige giva uppdrag samt en uppföljning av
kommunstyrelsens internkontrollplan och kritiska kvalitetsindikatorer (KKI).
Verksamhetsåret 2021 har precis som under 2020 till stor del präglats av den pågående
pandemin med en rad smittskyddsrestriktioner.
Trots den pågående pandemin har en stor del av det löpande arbetet kunnat fortsätta,
även om en stor del av arbetet har skett på distans. Vid summering av året kan det
konstateras att ett stort antal utvecklingsarbeten har genomförts även om en del
aktiviteter har tvingats senareläggas.
Den sammanvägda mål-, uppdrags- och indikatoruppfyllelsen samt säkerställande av
grunduppdraget för kommunstyrelsens arbete 2021 bedöms som godtagbar.
Kommunstyrelsen redovisar ett utfall för året på 153,8 miljoner kronor vilket är en
negativ avvikelse mot budget med 4,7 miljoner kronor.
Fastighetsverksamheten gör närmast ett nollresultat (positiv avvikelse med 0,1 miljoner
kronor) och resterande verksamhet redovisar en negativ avvikelse om 4,8 miljoner
kronor. Kommunstyrelsens totala investeringsram för 2021 uppgick till 123,5 miljoner
kronor. Utfallet för året är 75,4 miljoner kronor.

Kommunstyrelsens överläggning

Under överläggningen yttrar sig Axel Conradi (M).

Kommunstyrelsens beslut
1.

Kommunstyrelsens verksamhetsberättelse med årsbokslut 2021, daterad den 4
mars 2022, godkänns.

Särskilt yttrande
Axel Conradi (M) anmäler särskilt yttrande.

Justerandes signatur
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8. Kommunstyrelsens verksamhetsberättelse med årsbokslut
2021
Särskilt yttrande
Det är allvarligt att kommunstyrelsen gör ett underskott på 4,7 mnkr för 2021.
Vid behandlingen av tertialrapport 1 för kommunstyrelsen den 7 juni 2021
prognosticerade kommunstyrelsen ett helårsresultat på — 10,6 mnkr. Vid detta
sammanträde föreslog Moderaterna, Miljöpartiet och Kristdemokraterna att
en plan skulle upprättas för att säkerställa ett resultat i balans vid slutet av
året.
När tertialrapport 2 för kommunstyrelsen presenterades den 4 oktober 2021
prognosticerades ett helårsresultat på — 9,7 mnkr. Även vid behandlingen av
detta ärende yrkande Moderaterna, Miljöpartiet och Kristdemokraterna att en
plan skulle upprättas för att säkerställa ett resultat i balans.
Vid båda dessa tillfällen försäkrade kommunstyrelsen ordförande att stadens
redan fastslagna rutiner är tillräckliga för att åtgärda det befarade
underskottet och att en plan för resultat i balans därför inte behövs. Med
denna motivering avslogs oppositionens förslag för ett resultat i balans.
Redan i tertialrapport 1 kunde utläsas att förvaltningen inte ansåg det möjligt
att uppnå ett resultat i balans för kommunstyrelsen under 2021 och samtidigt
genomföra sitt grunduppdrag. Detta ställningstagande strider mot
fullmäktiges beslut och satta ekonomiska ramar för kommunstyrelsen.
Kommunstyrelsen, eller dess förvaltning, kan inte ensamma fatta beslut om
att fullmäktiges beslut inte ska följas. Detta kan enbart ske genom ett nytt
beslut i fullmäktige eller efter upphävande av beslutet efter
laglighetsprövning.
Vid närmare anblick har alltså två svar getts på oppositionens fråga om planen
för ett resultat i balans. I tertialrapport 1 och 2 står det att ett resultat i balans
inte är möjligt. Från kommunstyrelsens ordförande; att det finns rutiner som
kommer säkerställa ett resultat i balans vid slutet av året. Det är förvirrande
och inger inte förtroende för kommunstyrelsens ekonomiska förvaltning.
I framtiden är det av yttersta vikt att alla nämnder, särskilt kommunstyrelsen,
håller sig till de av fullmäktige givna ekonomiska ramarna. De ekonomiska
rutinerna måste förbättras för att hantera oförutsedda kostnadsökningar och

intäktsminskningar under året. Vidare behöver budgetprocessen förändras för
att säkerställa att alla nämnder har tillräckligt stora ramar för att kunna
genomföra sitt grunduppdrag. Antingen måste grunduppdraget i sådana fall
förändras eller ramen ökas.
Denna bristfälliga hantering av kommunstyrelsens ekonomi vittnar på dåligt
ledarskap. Kommunstyrelsen äger uppsiktplikten. Det är således upp till
kommunstyrelsen att bevaka den ekonomiska förvaltningen i övriga nämnder.
Det innebär att kommunstyrelsens ekonomiska förvaltning borde vara ett
föredöme för övrig verksamhet. Det är en fråga om ledarskap.
Alla verksamheter var belagda med besparingar under 2021.
Kommunstyrelsen är alltså inte unik i att hantera en svår ekonomisk situation.
Kommunstyrelsen borde vara nämnden som går före i att följa fullmäktiges
uppsatta ramar. Om inte riskerar övriga nämnder att få intrycket att de kan
tillåtas gå med underskott, om de bara argumenterar gott nog. Det är ett
dåligt ledarskap som riskerar att förvärra Sundbybergs ekonomiska problem
ytterligare.
Detta blir särskilt tydligt då kommunstyrelsen är den enda nämnden i staden
som går med underskott under 2021.

För Moderaterna

För Miljöpartiet

För Kristdemokraterna

Axel Conradi

Martin Solberg

Paulo Abraha
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§ 30

Dnr: KS-0004/2022

Intentionsavtal mellan Sundbybergs stad och BRF Bällsta
Strand 2 för utveckling av strandpromenaden vid
Bällstaviken inom del av fastigheten EKEN 8
Beslutsunderlag
• Intentionsavtal mellan Sundbybergs stad och BRF Bällsta Strand 2, med bilagor
• Sektorn för samhällsbyggnads skrivelse den 22 februari 2022
Sammanfattning
Sundbybergs stad har träffat avtal med Trafikverket om nedgrävning av järnvägen
genom Sundbybergs stadskärna. I samband med järnvägens nedgrävning kommer
staden att utveckla marken ovan och i närheten av tunneln. Planprogrammet godkändes
av kommunstyrelsen i mars 2018 och ligger till grund för det fortsatta arbetet med de
detaljplaner som ska tas fram. Planområdet är indelat i fyra olika detaljplaner.
Avseende detaljplanen för Sundbybergs nya stadskärna - Södra delen mot Bällstaviken,
området från Löfströms allk till Bällstaviken, innehåller planprogrammet bland annat
förslag till utveckling av befintlig strandpromenad samt förbättrat cykelvägnät inom
området. Ett av målen är att minska konflikterna mellan gående och cyklister.
Befintlig strandpromenad utgörs enligt gällande detaljplan av privat kvartersmark med
rätt för staden till servitut för allmän gång- och cykeltrafik. Avsikten är att den mark
som blir föremål för stadens arbete med utveckling av strandpromenaden ska övergå i
stadens ägo och därför ändras till mark för allmän plats i ny detaljplan. Den mark som
berörs av detta ingår idag i fastigheterna Eken 8, Eken 9, Eken 10, Eken 11 och Eken 13.
Intentionsavtalet har upprättats i dialog med samtliga fastighetsägare till Eken 8, Eken
9, Eken 10, Eken 11 och Eken 13. Intentionsavtalen har därför samma innehåll oavsett
fastighet som berörs. Detta intentionsavtal avser fastigheten Eken 8 som ägs av BRF
Bällsta Strand 2, nedan kallad föreningen.
Intentionsavtalet har upprättats för att uttrycka föreningens samt stadens avsikt att i
samverkan utarbeta förslag till hur området som föreningen i dagsläget äger ska
utvecklas och genomföras. Utgångspunkterna är att dels ge en attraktiv och funktionell
utformning av strandpromenad för allmänhetens nyttjande och dels ge en bra
boendemiljö för boende i de fastigheter intentionsavtalet berör. Utformningen tas fram
och prövas i en detaljplaneprocess som drivs av staden.
Avsikten är att staden ska förvärva den mark som behövs för den utvecklade
strandpromenaden. Under arbetet med detaljplanen ska omfattningen och villkoren för
stadens förvärv av mark klargöras så att ett köpeavtal/överenskommelse senare kan
tecknas mellan föreningen och staden. Principer för hur eventuell ersättning till
föreningen ska tas fram framgår av intentionsavtalet.
Kommunstyrelsens exploaterings- och näringslivsutskott informerades om ärendet vid
dess sammanträde den 21 februari 2022.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

10 (41)

Protokoll
Sammanträdesdatum
2022-03-14

Sundbybergs
stad

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar
1.

Intentionsavtal mellan Sundbybergs stad och BRF Bällsta Strand 2 för
utveckling av strandpromenaden vid Bällstaviken inom del av fastigheten EKEN
8 godkänns.

Anmälan

avjäv

Stefan Bergström (C) deltar ej i ärendets handläggning på grund av jäv.
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§ 31

Dnr: KS-0005/2022

Intentionsavtal mellan Sundbybergs stad och BRF Bällsta
Strand 1 för utveckling av strandpromenaden vid
Bällstaviken inom del av fastigheten EKEN 9
Beslutsunderlag
• Intentionsavtal mellan Sundbybergs stad och BRF Bällsta Strand 1, med bilagor
• Sektorn för samhällsbyggnads skrivelse den 22 februari 2022
Sammanfattning
Sundbybergs stad har träffat avtal med Trafikverket om nedgrävning av järnvägen
genom Sundbybergs stadskärna. I samband med järnvägens nedgrävning kommer
staden att utveckla marken ovan och i närheten av tunneln. Planprogrammet godkändes
av kommunstyrelsen i mars 2018 och ligger till grund för det fortsatta arbetet med de
detaljplaner som ska tas fram. Planområdet är indelat i fyra olika detaljplaner.
Avseende detaljplanen för Sundbybergs nya stadskärna- Södra delen mot Bällstaviken,
området från Löfströms alM till Bällstaviken, innehåller planprogrammet bland annat
förslag till utveckling av befintlig strandpromenad samt förbättrat cykelvägnät inom
området. Ett av målen är att minska konflikterna mellan gående och cyklister.
Befintlig strandpromenad utgörs enligt gällande detaljplan av privat kvartersmark med
rätt för staden till servitut för allmän gång- och cykeltrafik. Avsikten är att den mark
som blir föremål för stadens arbete med utveckling av strandpromenaden ska övergå i
stadens ägo och därför ändras till mark för allmän plats i ny detaljplan. Den mark som
berörs av detta ingår idag i fastigheterna Eken 8, Eken 9, Eken io, Eken 11 och Eken 13.
Intentionsavtalet har upprättats i dialog med samtliga fastighetsägare till Eken 8, Eken
9, Eken 10, Eken 11 och Eken 13. Intentionsavtalen har därför samma innehåll oavsett
fastighet som berörs. Detta intentionsavtal avser fastigheten Eken 9 som ägs av BRF
Bällsta Strand 1, nedan kallad föreningen.
Intentionsavtalet har upprättats för att uttrycka föreningens samt stadens avsikt att i
samverkan utarbeta förslag till hur området som föreningen i dagsläget äger ska
utvecklas och genomföras. Utgångspunkterna är att dels ge en attraktiv och funktionell
utformning av strandpromenad för allmänhetens nyttjande och dels ge en bra
boendemiljö för boende i de fastigheter intentionsavtalet berör. Utformningen tas fram
och prövas i en detaljplaneprocess som drivs av staden.
Avsikten är att staden ska förvärva den mark som behövs för den utvecklade
strandpromenaden. Under arbetet med detaljplanen ska omfattningen och villkoren för
stadens förvärv av mark klargöras så att ett köpeavtal/överenskommelse senare kan
tecknas mellan föreningen och staden. Principer för hur eventuell ersättning till
föreningen ska tas fram framgår av intentionsavtalet.
Kommunstyrelsens exploaterings- och näringslivsutskott informerades om ärendet vid
dess sammanträde 21 februari 2022.
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Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar
1.

Intentionsavtal mellan Sundbybergs stad och BRF Bällsta Strand i för
utveckling av strandpromenaden vid Bällstaviken inom del av fastigheten EKEN
9 godkänns.

Anmälan av jäv
Stefan Bergström (C) deltar ej i ärendets handläggning på grund av jäv.
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§ 32

Dnr: KS-0006/2022

Intentionsavtal mellan Sundbybergs stad och BRF Bällsta
Strand 3 för utveckling av strandpromenaden vid
Bällstaviken inom del av fastigheten EKEN 10
Beslutsunderlag
•
Intentionsavtal mellan Sundbybergs stad och BRF Bällsta Strand 3, med bilagor
• Sektorn för samhällsbyggnads skrivelse den 22 februari 2022
Sammanfattning
Sundbybergs stad har träffat avtal med Trafikverket om nedgrävning av järnvägen
genom Sundbybergs stadskärna. I samband med järnvägens nedgrävning kommer
staden att utveckla marken ovan och i närheten av tunneln. Planprogrammet godkändes
av kommunstyrelsen i mars 2018 och ligger till grund för det fortsatta arbetet med de
detaljplaner som ska tas fram. Planområdet är indelat i fyra olika detaljplaner.
Avseende detaljplanen för Sundbybergs nya stadskärna - Södra delen mot Bällstaviken,
området från Löfströms alle till Bällstaviken, innehåller planprogrammet bland annat
förslag till utveckling av befintlig strandpromenad samt förbättrat cykelvägnät inom
området. Ett av målen är att minska konflikterna mellan gående och cyklister.
Befintlig strandpromenad utgörs enligt gällande detaljplan av privat kvartersmark med
rätt för staden till servitut för allmän gång- och cykeltrafik. Avsikten är att den mark
som blir föremål för stadens arbete med utveckling av strandpromenaden ska övergå i
stadens ägo och därför ändras till mark för allmän plats i ny detaljplan. Den mark som
berörs av detta ingår idag i fastigheterna Eken 8, Eken 9, Eken 10, Eken 11 och Eken 13.
Intentionsavtalet har upprättats i dialog med samtliga fastighetsägare till Eken 8, Eken
9, Eken 10, Eken 11 och Eken 13. Intentionsavtalen har därför samma innehåll oavsett
fastighet som berörs. Detta intentionsavtal avser fastigheten Eken io som ägs av BRF
Bällsta Strand 3, nedan kallad föreningen.
Intentionsavtalet har upprättats för att uttrycka föreningens samt stadens avsikt att i
samverkan utarbeta förslag till hur området som föreningen i dagsläget äger ska
utvecklas och genomföras. Utgångspunkterna är att dels ge en attraktiv och funktionell
utformning av strandpromenad för allmänhetens nyttjande och dels ge en bra
boendemiljö för boende i de fastigheter intentionsavtalet berör. Utformningen tas fram
och prövas i en detaljplaneprocess som drivs av staden.
Avsikten är att staden ska förvärva den mark som behövs för den utvecklade
strandpromenaden. Under arbetet med detaljplanen ska omfattningen och villkoren för
stadens förvärv av mark klargöras så att ett köpeavtal/överenskommelse senare kan
tecknas mellan föreningen och staden. Principer för hur eventuell ersättning till
föreningen ska tas fram framgår av intentionsavtalet.
Kommunstyrelsens exploaterings- och näringslivsutskott informerades om ärendet vid
dess sammanträde den 21 februari 2022.
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Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar
1.

Intentionsavtal mellan Sundbybergs stad och BRF Bällsta Strand 3 för
utveclding av strandpromenaden vid Bällstaviken inom del av fastigheten EKEN
io godkänns.

Anmälan av jäv

Stefan Bergström (C) deltar ej i ärendets handläggning på grund av jäv.
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§ 33

Dnr: KS-0007/2022
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stad

Intentionsavtal mellan Sundbybergs stad och BRF Bällsta
Bro för utveckling av strandpromenaden vid Bällstaviken
inom del av fastigheten EKEN 11
Beslutsunderlag
• Intentionsavtal mellan Sundbybergs stad och BRF Bällsta Bro, med bilagor
• Sektorn för samhällsbyggnads skrivelse den 22 februari 2022
Sammanfattning
Sundbybergs stad har träffat avtal med Trafikverket om nedgrävning av järnvägen
genom Sundbybergs stadskärna. I samband med järnvägens nedgrävning kommer
staden att utveckla marken ovan och i närheten av tunneln. Planprogrammet godkändes
av kommunstyrelsen i mars 2018 och ligger till grund för det fortsatta arbetet med de
detaljplaner som ska tas fram. Planområdet är indelat i fyra olika detaljplaner.
Avseende detaljplanen för Sundbybergs nya stadskärna - Södra delen mot Bällstaviken,
området från Löfströms alM till Bällstaviken, innehåller planprogrammet bland annat
förslag till utveckling av befintlig strandpromenad samt förbättrat cykelvägnät inom
området. Ett av målen är att minska konflikterna mellan gående och cyklister.
Befintlig strandpromenad utgörs enligt gällande detaljplan av privat kvartersmark med
rätt för staden till servitut för allmän gång- och cykeltrafik. Avsikten är att den mark
som blir föremål för stadens arbete med utveckling av strandpromenaden ska övergå i
stadens ägo och därför ändras till mark för allmän plats i ny detaljplan. Den mark som
berörs av detta ingår idag i fastigheterna Eken 8, Eken 9, Eken io, Eken 11 och Eken 13.
Intentionsavtalet har upprättats i dialog med samtliga fastighetsägare till Eken 8, Eken
9, Eken io, Eken 11 och Eken 13. Intentionsavtalen har därför samma innehåll oavsett
fastighet som berörs. Detta intentionsavtal avser fastigheten Eken 11 som ägs av BRF
Bällsta Bro, nedan kallad föreningen.
Intentionsavtalet har upprättats för att uttrycka föreningens samt stadens avsikt att i
samverkan utarbeta förslag till hur området som föreningen i dagsläget äger ska
utvecklas och genomföras. Utgångspunkterna är att dels ge en attraktiv och funktionell
utformning av strandpromenad för allmänhetens nyttjande och dels ge en bra
boendemiljö för boende i de fastigheter intentionsavtalet berör. Utformningen tas fram
och prövas i en detaljplaneprocess som drivs av staden.
Avsikten är att staden ska förvärva den mark som behövs för den utvecklade
strandpromenaden. Under arbetet med detaljplanen ska omfattningen och villkoren för
stadens förvärv av mark klargöras så att ett köpeavtal/överenskommelse senare kan
tecknas mellan föreningen och staden. Principer för hur eventuell ersättning till
föreningen ska tas fram framgår av intentionsavtalet.
Kommunstyrelsens exploaterings- och näringslivsutskott informerades om ärendet vid
dess sammanträde 21 februari 2022.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

15 (41)

44:41?'

Kommunstyrelsen

16 (41)

Protokoll
Sammanträdesdatum

- 49 "

2022-03-14

Sundbybergs
stad

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar
1. Intentionsavtal mellan Sundbybergs stad och BRF Bällsta Bro för utveclding av
strandpromenaden vid Bällstaviken inom del av fastigheten EKEN 11 godkänns.
Anmälan av jäv
Stefan Bergström (C) deltar ej i ärendets handläggning på grund av jäv.
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§ 34

Dnr: KS-0008/2022

Intentionsavtal mellan Sundbybergs stad och BRF Bällsta
Brygga för utveckling av strandpromenaden vid Bällstaviken
inom del av fastigheten EKEN 13
Beslutsunderlag
• Intentionsavtal mellan Sundbybergs stad och BRF Bällsta Brygga, med bilagor
• Sektorn för samhällsbyggnads skrivelse den 22 februari 2022
Sammanfattning
Sundbybergs stad har träffat avtal med Trafikverket om nedgrävning av järnvägen
genom Sundbybergs stadskärna. I samband med järnvägens nedgrävning kommer
staden att utveckla marken ovan och i närheten av tunneln. Planprogrammet godkändes
av kommunstyrelsen i mars 2018 och ligger till grund för det fortsatta arbetet med de
detaljplaner som ska tas fram. Planområdet är indelat i fyra olika detaljplaner.
Avseende detaljplanen för Sundbybergs nya stadskärna - Södra delen mot Bällstaviken,
området från Löfströms alle till Bällstaviken, innehåller planprogrammet bland annat
förslag till utveckling av befintlig strandpromenad samt förbättrat cykelvägnät inom
området. Ett av målen är att minska konflikterna mellan gående och cyklister.
Befintlig strandpromenad utgörs enligt gällande detaljplan av privat kvartersmark med
rätt för staden till servitut för allmän gång- och cykeltrafik. Avsikten är att den mark
som blir föremål för stadens arbete med utveckling av strandpromenaden ska övergå i
stadens ägo och därför ändras till mark för allmän plats i ny detaljplan. Den mark som
berörs av detta ingår idag i fastigheterna Eken 8, Eken 9, Eken lo, Eken ii och Eken 13.
Intentionsavtalet har upprättats i dialog med samtliga fastighetsägare till Eken 8, Eken
9, Eken 10, Eken 11 och Eken 13. Intentionsavtalen har därför samma innehåll oavsett
fastighet som berörs. Detta intentionsavtal avser fastigheten Eken 13 som ägs av BRF
Bällsta Brygga, nedan kallad föreningen.
Intentionsavtalet har upprättats för att uttrycka föreningens samt stadens avsikt att i
samverkan utarbeta förslag till hur området som föreningen i dagsläget äger ska
utvecklas och genomföras. Utgångspunkterna är att dels ge en attraktiv och funktionell
utformning av strandpromenad för allmänhetens nyttjande och dels ge en bra
boendemiljö för boende i de fastigheter intentionsavtalet berör. Utformningen tas fram
och prövas i en detaljplaneprocess som drivs av staden.
Avsikten är att staden ska förvärva den mark som behövs för den utvecklade
strandpromenaden. Under arbetet med detaljplanen ska omfattningen och villkoren för
stadens förvärv av mark klargöras så att ett köpeavtal/överenskommelse senare kan
tecknas mellan föreningen och staden. Principer för hur eventuell ersättning till
föreningen ska tas fram framgår av intentionsavtalet.
Kommunstyrelsens exploatering- och näringslivsutskott informerades om ärendet vid
dess sammanträde den 21 februari 2022.
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Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar
1.

Intentionsavtal mellan Sundbybergs stad och BRF Bällsta Brygga för utveckling
av strandpromenaden vid Bällstaviken inom del av fastigheten EKEN 13
godkänns.

Anmälan av jäv
Stefan Bergström (C) deltar ej i ärendets handläggning på grund av jäv.
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§ 35

Dnr: KS-0129/2022

Ställningstagande till tilläggsavtal till aktieöverlåtelseavtal
mellan Lokalfastigheter Fastighetsutveckling Ör AB och
Folkhem Trä AB gällande överlåtelse av samtliga aktier i Ör
2 AB
Beslutsunderlag
•
•
•
•
•

Kommunfullmäktiges protokoll den 25 september 2017, § 300, finns i diariet
Tilläggsavtal mellan mellan Lokalfastigheter Fastighetsutveckling Ör AB och
Folkhem Trä AB gällande överlåtelse av samtliga aktier i Ör 2 AB, undertecknat den
3o juni 2021
Lokalfastigheter i Sundbyberg AB:s protokoll den 24 november 2021, § 12
Sundbybergs stadshus AB:s protokoll den 1 februari 2022, § 9
Sektorn för ledning och samordnings skrivelse den 23 februari 2022

Sammanfattning
Lokalfastigheter Fastighetsutveckling Ör AB och Folkhem Produktion Sundbyberg AB
undertecknade den 14 juni 2017 dels ett aktieöverlåtelseavtal ("Avtal Markfastigheten")
avseende överlåtelse av samtliga aktier i Ör 2 AB och därmed indirekt ett område av
fastigheten Sundbyberg Sundbyberg 2:39, dels ett aktieöverlåtelseavtal ("Avtal
Förvaltningsfastigheten") avseende överlåtelse av samtliga aktier i Ör 1 AB och därmed
indirekt fastigheten Sundbyberg Penninggräset 2.
Folkhem Produktion Sundbyberg AB och Folkhem Trä AB undertecknade den 26 juni
2017 två tilläggsavtal; ett till Avtal Markfastigheten och ett till Avtal
Förvaltningsfastigheten. Genom dessa tilläggsavtal överläts Avtal Markfastigheten och
Avtal Förvaltningsfastigheten på Folkhem Trä AB.
Kommunfullmäktige tillstyrkte den 25 september 2017 Avtal Markfastigheten samt
Avtal Förvaltningsfastigheten med tillhörande tilläggsavtal. Avtal Markfastigheten är för
sin giltighet villkorat av bland annat att ny detaljplan vinner laga kraft senast den 3o
juni 2021. Mot bakgrund av att vissa åtgärder kopplat till hantering av spillvatten
behöver hanteras har inte ny detaljplan vunnit laga kraft vid detta datum. På grund av
detta har ett nytt Tilläggsavtal mellan Lokalfastigheter Fastighetsutveckling Ör AB och
Folkhem Trä AB den 3o juni 2021. Tilläggsavtalet innebär att villkoren i punkt 6.1 i Avtal
Markfastigheten ska vara uppfyllda senast den 3o juni 2024 med möjlighet till
förlängning vid behov.
Lokalfastigheter i Sundbyberg AB godkände tilläggsavtalet den 24 november 2021.
Sundbybergs stadshus AB tillstyrkte tilläggsavtalet den 1 februari 2022 och hemställer
om kommunfullmäktiges ställningtagande.
Förliggande tilläggsavtal är villkorat av att kommunfullmäktige fattar beslut senast den
31 mars 2022.
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Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar
1. Tilläggsavtal till aktieöverlåtelseavtal mellan Lokalfastigheter
Fastighetsutveckling Ör AB och Folkhem Trä AB gällande överlåtelse av
samtliga aktier i Ör 2 AB, undertecknat den 3o juni 2022, tillstyrks.
2. Beslutet justeras omedelbart.
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Dnr: KS-0007/2018

§ 36

Svar på medborgarförslag - Låt de intresserade bostadsrättsföreningarna köpa sina bostäder innan det är för sent
Beslutsunderlag
•
•
•
•

Medborgarförslag väckt vid kommunfullmäktiges sammanträde den 29 januari 2018
Fastighets AB Förvaltarens yttrande den 21 december 2021
Förslag till svar på medborgarförslag den 14 januari 2022
Sektorn för ledning och samordnings skrivelse den 14 januari 2022

Sammanfattning

Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 29 januari 2018 väcktes ett
medborgarförslag om att låta intresserade bostadsrättsföreningar köpa sina bostäder.
Ärendet har remitterats till Fastighets AB Förvaltaren för yttrande. I sitt yttrande skriver
Förvaltaren att bolaget med nu gällande ägardirektiv har en tydlig
verksamhetsinriktning med fokus på att äga, bygga, utveckla och förvalta hyresbostäder
och lokaler. Ett köp eller försäljning av en fastighet kan endast bli aktuell om den är
strategiskt motiverad och detta bedöms från fall till fall.
I medborgarförslaget tas även trygghet och säkerhet upp, vilket Förvaltaren arbetar
aktivt med. Ägardirektivet framhåller arbetet med trygghet och säkerhet som en av
bolagens viktigaste uppgifter. Bolaget redovisar löpande i sin rapportering till
Sundbybergs stad hur bolaget arbetar för att stärka tryggheten och motsvara de behov
som hyresgästerna har, bland annat genom att bereda möjlighet till inflytande över
hyresgästernas boende.
Sektorn för ledning och samordning har inget ytterligare att tillägga.

Kommunstyrelsens överläggning

Under överläggningen yttrar sig Axel Conradi (M), Gary Aelius (SD) samt Paulos Abraha
(KD)

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar
1.

Förslag till svar den 14 januari 2022 godkänns och skickas som svar på
medborgarförslaget.

Särskilt yttrande
Axel Conradi (M) anmäler särskilt yttrande.
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15. Svar på medborgarförslag — Låt de intresserade bostadsrättsföreningarna
köpa sina bostäder innan det är för sent
Särskilt yttrande
Moderaterna och Kristdemokraterna i Sundbyberg är positiva till att
ombildningar ska genomföras i stadsdelar där en majoritet av bostäderna är
hyresrätter, som i exempelvis Hallonbergen, Rissne, Ör och Storskogen.
Ombildning är ett erbjudande till hyresgästerna. Det är alltså upp till
hyresgästerna själva om de vill köpa sina lägenheter eller inte. Om
hyresgästerna beslutar att de vill ombilda finns fortfarande möjligheten att
kvarstå som hyresgäst i samma lägenhet.
Ombildningar skapar möjlighet att ha en bra blandning av både hyresrätter
och bostadsrätter i alla stadsdelar. I exempelvis Storskogen, Rissne och
Hallonbergen är en stor majoritet av bostäderna fortfarande hyresrätter. I hus
där totalrenoveringar är planerade, med standardhöjningar och stora
hyreshöjningar som resultat, ska hyresgästerna erbjudas ombildning. Detta
skapar möjlighet för medborgarna att bo kvar i sina lägenheter.
Ombildningar får också följden att makt flyttas från kommunen till den
enskilda människan. I stället för att kommunen ska bestämma över
boendesituationen kan den som äger sin lägenhet ta ansvar tillsammans med
sina grannar. Av erfarenhet ökar tryggheten och ansvarstagande rejält när det
blir fler bostadsrätter i ett område.
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§ 37

Dnr: KS-0237/2019

Svar på medborgarförslag - Erbjuda förvaltarens
hyresgäster att ombilda sin hyresrätt till en bostadsrätt för
marknadspris
Beslutsunderlag
•
•
•
•

Medborgarförslag väckt vid kommunfullmäktiges sammanträde den 29 april 2019
Fastighets AB Förvaltarens yttrande den 21 december 2021
Förslag till svar på medborgarförslag den 25 januari 2022
Sektorn för ledning och samordnings skrivelse den 25 januari 2022

Sammanfattning

Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 29 april 2019 väcktes ett medborgarförslag
om att erbjuda Förvaltarens hyresgäster att ombilda sin hyresrätt till en bostadsrätt för
marknadspris.
Ärendet har remitterats till Fastighets AB Förvaltaren för yttrande. I sitt yttrande skriver
Förvaltaren att bolaget med nu gällande ägardirektiv har en tydlig
verksamhetsinriktning med fokus på att äga, bygga, utveckla och förvalta hyresbostäder
och lokaler. Ett köp eller försäljning av en fastighet kan endast bli aktuell om den är
strategiskt motiverad och detta bedöms från fall till fall.
Sektorn för ledning och samordning har inget ytterligare att tillägga.

Kommunstyrelsens överläggning
Yrkanden

Gary Aelius (SD) yrkar bifall till medborgarförslaget.
Peter Schilling (S) yrkar bifall till det utsända förslaget.
Moises Ubeira (V), Peter Schilling (S) samt Stefan Bergström (C) yrkar avslag på det av
Gary Aelius (SD) framställda yrkandet.
Under överläggningen yttrar sig Axel Conradi (M) i övrigt.
Propositionsordning
Ordföranden konstaterar att två förslag föreligger; dels det utsända förslaget och dels
det av Gary Aelius (SD) framställda yrkandet innebärande att medborgarförslaget ska
bifallas. Ordföranden ställer proposition på de båda förslagen och finner att
kommunstyrelsen bifaller det utsända förslaget varefter votering begärs.

Voteringsproposition

Ordföranden uppställer följande voteringsproposition vilken godkännes: den som vill
bifalla det utsända förslaget röstar ja. Den det ej vill röstar nej. Vinner nej har
kommunstyrelsen beslutat att bifalla Gary Aelius (SD) förslag.

usterandes signatur

Utdragsbestyrkande

?hasp
.0 0

Kommunstyrelsen

Protokoll
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Sammanträdesdatum
2022-03-14

Sundbybergs
stad

Voteringsresultat

Omröstningen utfaller sålunda:

Ayla Eftekhari (S)
Axel Conradi (M)
Josefine Mittermaier (M)
Moises Ubeira (V)
Gary Aelius (SD)
Stefan Bergström (C)
Christina Wilson (C)
Johan Storåkers (L)
Anne-Lena Hammarin (L)
Martin Solberg (MP)
Paulos Abraha (KD)
Peter Schilling (S), ordförande

Ja
Ja
Ja
Ja
Nej
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja

Antal ja-röster:
Antal nej-röster:
Avstår:
Frånvarande:

11
1

Ordföranden konstaterar att kommunstyrelsen bifaller det utsända förslaget.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta
1. Förslag till svar den 25 januari 2022 godkänns och skickas som svar på
medborgarförslaget.
Reservation

Kommunstyrelsegruppen för Sverigedemokraterna reserverar sig mot beslutet.
Särskilda yttranden

Axel Conradi (M) och Moises Ubeira (V) anmäler särskilda yttranden.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

K
D

Kommunstyrelsen
14 mars 2022

KS-0237/2019

16. Svar på medborgarförslag — Erbjuda förvaltarens hyresgäster
att ombilda sin hyresrätt till en bostadsrätt för marknadspris
Särskilt yttrande
Moderaterna och Kristdemokraterna i Sundbyberg är positiva till att
ombildningar ska genomföras i stadsdelar där en majoritet av bostäderna är
hyresrätter, som i exempelvis Hallonbergen, Rissne, Ör och Storskogen.
Ombildning är ett erbjudande till hyresgästerna. Det är alltså upp till
hyresgästerna själva om de vill köpa sina lägenheter eller inte. Om
hyresgästerna beslutar att de vill ombilda finns fortfarande möjligheten att
kvarstå som hyresgäst i samma lägenhet.
Ombildningar skapar möjlighet att ha en bra blandning av både hyresrätter
och bostadsrätter i alla stadsdelar. I exempelvis Storskogen, Rissne och
Hallonbergen är en stor majoritet av bostäderna fortfarande hyresrätter. I hus
där totalrenoveringar är planerade, med standardhöjningar och stora
hyreshöjningar som resultat, ska hyresgästerna erbjudas ombildning. Detta
skapar möjlighet för medborgarna att bo kvar i sina lägenheter.
Ombildningar får också följden att makt flyttas från kommunen till den
enskilda människan. I stället för att kommunen ska bestämma över
boendesituationen kan den som äger sin lägenhet ta ansvar tillsammans med
sina grannar. Av erfarenhet ökar tryggheten och ansvarstagande rejält när det
blir fler bostadsrätter i ett område.

För Moderaterna

För Kristdemokraterna

Axel Conradi

Paulos Abraha

Fler hyresrätter inte
färre

Kommunstyrelsens sammanträde
14 mars 2022
Ärende 16 "Svar på medborgarförslag - Erbjuda förvaltarens
hyresgäster att ombilda sin hyresrätt till en bostadsrätt för
marknadspris "
Yttrande

Sundbyberg stad ska vara en stad där alla kan bo, oavsett storlek på familj eller storlek
på plånbok. Vi i Vänsterpartiet tror på en stark allmännytta och att det finns gott om
hyresrätter med rimlig hyra. Det är bra för Sundbyberg,
Bostadsmarknaden i Sundbyberg är mycket ansträngd och kön till Förvaltarens
lägenheter är längre än vad vi har medborgare i staden. Stadens bostadsbrist och
segregation bryts inte genom att ombilda fler av våra gemensamma lägenheter. Det
som händer när vi säljer ut allmännyttiga lägenhet är att fler får konkurrera om färre
hyreslägenheter och puttas ut från bostadsmarknaden eller tvingas bo med osäkra
andrahandskontrakt. Vi behöver förändra bostadspolitiken — men med fler hyresrätter
med rimliga hyror, inte med färre.
Sundbyberg ska ha en stark allmännytta och alla ska ha råd att bo i vår fina stad.

oiss Ubeirä
Vänsterpartiet

Kommunstyrelsen

24 (41)

Protokoll
Sammanträdesdatum
2022-03-14

Sundbybergs
stad

Dnr: KS-0561/2015

§ 38

Svar på medborgarförslag - Jag föreslår att kommunfullmäktigemöten inte bara sänds på tv utan även som
podradio
Beslutsunderlag
•
•
•
•
•

Medborgarförslag väckt vid kommunfullmäktiges sammanträde den 19 oktober 2015
Moderaternas, Miljöpartiets och Kristdemokraternas gemensamma skrivelse den 2
december 2019
Protokoll från kommunstyrelsens sammanträde den 2 december 2019, § 317
Förslag till svar på medborgarförslag den 24 januari 2022
Sektorn för ledning och samordnings skrivelse den 24 januari 2022

Sammanfattning

Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 19 oktober 2015 väcktes ett
medborgarförslag i vilket det föreslogs att kommunfullmäktigemöten inte bara ska
sändas på tv/stadens hemsida utan även som podradio. När ärendet togs upp i
kommunstyrelsen den 2 december 2019, återremitterades det för inarbetande av de
synpunkter som framgår av Moderaternas, Miljöpartiets och Kristdemokraternas
gemensamma skrivelse den 2 december 2019. Där framförs att det dåvarande förslaget
till svar fokuserar på traditionell radio och inte podradio, som förslagsställaren
efterfrågar.
Sektorn för ledning och samordning har därefter tittat ytterligare på möjligheten att
sända sammanträdena via podradio. Kontakt har tagits med företaget som
tillhandahåller sammanträdesverktyget och sköter webbsändningarna av
kommunfullmäktiges sammanträden. De har i dagsläget ingen funktion för att sända
mötena via podradio, men ska utveckla en sådan. När podradio-funktionen kan vara på
plats kan företaget dock inte säga med säkerhet i nuläget.

Kommunstyrelsens överläggning

Under överläggningen yttrar sig Martin Solberg (MP).

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar
1.

Förslag till svar den 24 januari 2022 godkänns och skickas som svar på
medborgarförslaget.

Särskilt yttrande
Martin Solberg (MP) anmäler särskilt yttrande.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

miljöpartiet de gröna
SUNDBYBERG

Kommunstyrelsen

KS-0561/2015

14 mars 2022

17. Svar på medborgarförslag — Jag föreslår att
kommunfullmäktigemöten inte bara sänds på tv utan även som
podradio
Särskilt yttrande
Miljöpartiet har på tidigare kommunstyrelsesammanträden uttryck att det är bekymmersamt att staden i flera
fall har besvarat medborgarförslag från engagerade sundbybergare först flera år efter att förslaget lämnats in. Den
kommunala ärendeprocessen ska alltid få ha sin gång, men just gällande medborgarförslag är det särskilt olyckligt
att beredningen drar ut på tiden.
Detta eftersom medborgarförslag, eller numera e-förslag, är ett av få verktyg som sundbybergarna har för att göra
sin åsikt hörd och framföra idCer till oss förtroendevalda i kommunen. Att kloka id&r tar 6,5 år att besvara, såsom
i detta fall, är inte bara pinsamt för oss i staden utan även ett avsteg från lagstiftarens intention som uttryckts i
kommunallagen. I§ 5. kap 34§ kommunallagen framgår följande,
"Ett ärende som väckts genom medborgarförslag ska om möjligt handläggas så att ärendet kan
avgöras inom ett år från det att det väcktes i fullmäktige."
Vi i Miljöpartiet ser dock att det större problemet med en långsam hantering av medborgarförslag är att det
riskerar att urvattna medborgar- och e-förslag som faktisk metod för våra invånare att påverka vår stad. Varför
ska en välmenande medborgare idag formulera en lösning på ett problem de ser och skicka in detta som ett förslag
till Sundbybergs stad när de vet att det finns en risk att ärendet hanteras först 2028?
Då staden nu övergått från medborgarförslag till e-förslag hoppas vii Miljöpartiet att staden och dess styre ser
detta som en chans och möjlighet att svarstiden på kommande förslag från medborgare blir betydligt lägre än vad
den varit i dessa och tidigare diskuterade fall.

För Miljöparf et

Martin Solberg

Kommunstyrelsen
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Sammanträdesdatum
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§ 39

Dnr: KS-0805/2019

Sundbybergs
stad

Svar på medborgarförslag - Inflytande enligt lag 2010:879
över Förvaltarens gårdar
Beslutsunderlag
•
•
•
•

Medborgarförslag väckt vid kommunfullmäktiges sammanträde den 16 december
2019
Fastighets AB Förvaltarens yttrande den 20 december 2021
Förslag till svar på medborgarförslag den 26 januari 2022
Sektorn för ledning och samordnings skrivelse den 26 januari 2022

Sammanfattning

Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 16 december 2019 väcktes ett
medborgarförslag om inflytande över Förvaltarens gårdar enligt lag (2010:879) om
allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag.
Yttrande i ärendet har inhämtats från Fastighets AB Förvaltaren, som framför att det är
av yttersta vikt att de som bor och verkar i Förvaltarens områden ska kunna påverka sin
närmiljö och att det ska finnas olika vägar till boinflytande.
Det samverkansavtal med Hyresgästföreningen som tidigare till stor del drev
hyresgästernas boinflytande, sades upp för omförhandling av Förvaltaren i februari
2018. I maj 2018 beslutade Förvaltaren att inte förlänga avtalet, bland annat mot
bakgrund av att både Förvaltaren och Hyresgästföreningen upplevde att det fanns ett
minskat intresse från hyresgästerna att engagera sig i Hyresgästföreningens aktiviteter.
Förvaltaren har sedan dess genomfört en rad åtgärder för att säkerställa och utveckla
boendeinflytandet. Exempelvis har bolaget skapat fler kontaktvägar för att nå en bredare
målgrupp, arrangerat egna bomöten, öppnat upp de medel som finansierat
Hyresgästföreningen och gjort dem tillgängliga för alla bolagets hyresgäster att söka
samt omstrukturerat överenskommelsen kring de lokaler Förvaltaren upplåter till
Hyresgästföreningen. Avtal med Hyresgästföreningen som reglerar samråd vid
renovering finns fortfarande och har inte påverkats av uppsägningen av
boinflytandeavtalet.
Sektorn för ledning och samordning har inget i övrigt att tillägga.

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar
1. Förslag till svar den 26 januari 2022 godkänns och skickas som svar på
medborgarförslaget.
2. Fastighets AB Förvaltarens yttrande den 20 december 2021 skickas som bilaga
till svaret.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
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Sundbybergs
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§ 40

Dnr: KS-0003/2022

Fyllnadsval efter Anne Ahluwalia (MP) som ersättare i
Sundbybergs stads pensionärsråd för tiden intill det
kommunfullmäktigesammanträde då val av kommunstyrelse hålls nästa gång
Kommunstyrelsens beslut
1. Ärendet bordlägges.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen
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Protokoll
Sammanträdesdatum
2022-03-14

Sundbybergs
stad

§ 41

Dnr: KS-0003/2022

Fyllnadsval efter Cecilia Spoerer Herrera (MP) som ersättare
i kommunstyrelsens brottsförebyggande råd för tiden intill
det kommunfullmäktigesammanträde då val av kommunstyrelse hålls nästa gång
Kommunstyrelsens beslut
1. Till ersättare i kommunstyrelsens brottsförebyggande råd för tiden intill det
kommunfullmäktigesammanträde då val av kommunstyrelse hålls nästa gång
väljs Maria Ferm (MP).

Jtåsterandes signatur

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen
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Sammanträdesdatum
2022-03-14
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§ 42

Dnr: KS-0003/2022

Fyllnadsval efter Jahan Bostanian (MP) som ledamot i
Sundbybergs stads pensionärsråd för tiden intill det
kommunfullmäktigesammanträde då val av kommunstyrelsen hålls nästa gång
Kommunstyrelsens beslut
1. Ärendet bordlägges.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

29 (41)

Protokoll
Sammanträdesdatum
2022-03-14

Sundbybergs
stad

§ 43

Dnr: KS-0003/2022

Fyllnadsval efter Sara lyasu (I<D) som ersättare i Sundbybergs stads pensionärsråd för tiden intill det kommunfullmäktigesammanträde då val av kommunstyrelsen hålls
nästa gång
Kommunstyrelsens beslut
1. Ärendet bordlägges.

/Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

30 (41)

Protokoll
Sammanträdesdatum
2022-03-14
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§ 44

Dnr: KS-0003/2022

Fyllnadsval efter Tania Toufani (V) som ledamot i kommunstyrelsens brottsförebyggande råd för tiden intill det
kommunfullmäktigesammanträde då val av kommunstyrelse hålls nästa gång
Kommunstyrelsens beslut
1. Ärendet bordlägges.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

31 (41)

Protokoll
Sammanträdesdatum
2022-03-14

Sundbybergs
stad

§ 45

Dnr: KS-0058/2021

Anmälan av protokoll för kommunstyrelsens brottsförebyggande råds sammanträde 16 november 2021
Kommunstyrelsens beslut
1. Anmälan av protokoll för kommunstyrelsens brottsförebyggande råds
sammanträde 16 november 2021 godkänns.

usterandes signatur

Utdragsbestyrkande

4.N9

Kommunstyrelsen
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Protokoll
Sammanträdesdatum
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stad

2022-03-14

§ 46

Dnr: KS-0711/2020

Anmälan av protokoll för exploaterings- och näringslivsutskotts sammanträde 15 december 2021
Kommunstyrelsens beslut
1. Anmälan av protokoll för exploaterings- och näringslivsutskotts sammanträde
15 december 2021 godkänns.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

Protokoll

33 (41)

Sammanträdesdatum
6»

2022-03-14

Sundbybergs
stad

§ 47

Dnr: KS-0035/2022

Anmälan av protokoll för kommunstyrelsens brottsförebyggande råds sammanträde den 1 februari 2022
Kommunstyrelsens beslut
1. Anmälan av protokoll för kommunstyrelsens brottsförebyggande råds
sammanträde den 1 februari 2022 godkänns.

J ustera n d es

signatur

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

34 (41)

Protokoll
Sammanträdesdatum
2022-03-14

Sundbybergs
stad

§ 48

Dnr: KS-0029/2022

Anmälan av protokoll för klimat- och hållbarhetskommitt&ls sammanträde den 9 februari 2022
Kommunstyrelsens beslut
1. Anmälan av protokoll för klimat- och hållbarhetskommitténs sammanträde den
9 februari 2022 godkänns.

usterandes signatur

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen
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Protokoll
Sammanträdesdatum
2022-03-14

Sundbybergs
stad

§ 49

Dnr: KS-0033/2022

Anmälan av protokoll för Sundbybergs stads pensionärsråd
den 10 februari
Kommunstyrelsens beslut
i. Anmälan av protokoll för Sundbybergs stads pensionärsråd den io februari
godkänns.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

36 (41)

Protokoll
Sammanträdesdatum
2022-03-14

Sundbybergs
stad

§ 50

Dnr: KS-0030/2022

Anmälan av protokoll för den centrala samverkansgruppens
sammanträde den 2 mars 2022
Kommunstyrelsens beslut
1. Anmälan av protokoll för den centrala samverkansgruppens sammanträde den 2
mars 2022 godkänns.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

4+4

Kommunstyrelsen

Protokoll
Sammanträdesdatum
2022-03-14

§51

Dnr: KS-0080/2022

Sundbybergs
stad

37 (41)

Anmälan av delegationsbeslut
Beslutsunderlag
• Sektorn för ledning och samordnings skrivelse den 3 mars 2022
Sammanfattning
Beslut

Delegat

Diarienummer Beslutsdatum

Beslut om tjänsteförrättande
direktör på sektorn för lärande och
bildning 2-13 februari 22

Jan Eriksson

KS-0063/2022

2022-01-31

Beslut om anställning av politisk
sekreterare för (M) 30% from
220207 tom längst 221231. Carl
Hedenbergh

Jan Eriksson

KS-0065/2022

2022-01-31

Beslut om anställning av politisk
sekreterare för (V) 100% from
220221 tom längst 220930 Max
Orvard

Jan Eriksson

KS-0065/2022

2022-01-31

Beslut om anställning av
granskare överförmyndarfrågor
vid stadskansliet 100% 220201 t o
m 220731

Ulrika
Gunnarsson

KS-0044/2022

2022-02-01

Beslut om tjänsteförrättande
stadsdirektör under 9-11 februari
2022

Peter Schilling

KS-0062/2022

2022-02-01

Remittering av medborgarförslag
till stadsmiljö- och tekniska
nämnden för yttrande till
kommunstyrelsen

Magnus
Eriksson

KS-0717/2020

2022-02-02

Beslut om anställning politisk
sekreterare för (M) 100% from
220207 tom längst 221231
Johanna Olson

Jan Eriksson

KS-0065/2022

2022-02-02

Överenskommelse och ansökan
om fastighetsreglering mellan
Sundbybergs stad och Stora
Ursviks KB avseende
fastigheterna SUNDBYBERG 2:40
och del av SUNDBYBERG 2:85

Emma
Svensson

KS-0089/2022

2022-02-04

Markupplåtelseavtal mellan
Sundbybergs stad och JM AB
avseende uppställningsyta inom
del av fastigheterna
SUNDBYBERG 2:183 och
SUNDBYBERG 2:184

Emma
Svensson

KS-0093/2022

2022-02-04

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

Protokoll
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Sammanträdesdatum
2022-03-14

Sundbybergs
stad

Återtagande av remiss av
medborgarförslag till byggnadsoch tillståndsnämnden

Magnus
Eriksson

KS-0731/2020

2022-02-11

Överenskommelse om
servitutsupplåtelse mellan
Sundbybergs stad och Vikurs AB
för allmän gångväg på fastigheten
SUNDBYBERG 2:187 i Ursviks
västra delar

Emma Svensson

KS-0111/2022

2022-02-13

Remittering av medborgarförslag till
Lokalfastigheter för yttrande till
kommunstyrelsen

Magnus Eriksson

KS-0688/2020

2022-02-15

Remittering av medborgarförslag till
förskolenämnden för yttrande till
kommunstyrelsen

Magnus Eriksson

KS-0622/2020

2022-02-16

Remittering av medborgarförslag till
grundskole- och gymnasienämnden
för yttrande till kommunstyrelsen

Magnus Eriksson

KS-0622/2020

2022-02-16

Beslut om tjänsteförrättande
direktör på sektorn för
samhällsbyggnad 28 februari tom 6
mars 2022

Jan Eriksson

KS-0063/2022

2022-02-16

Beslut om tjänsteförrättande
direktör på sektorn för ledning och
samordning 4 mars 2022.

Jan Eriksson

KS-0063/2022

2022-02-16

Svar på remiss - inbjudan från
Stockholms stad att lämna
synpunkter vid samråd för
fastigheten Bromstensgluggen del
av Bromsten 9:2

Peter Schilling

KS-0085/2022

2022-02-18

Genomförandeavtal samt tillfällig
upplåtelse av mark mellan
Sundbybergs stad och Trafikverket
avseende förberedande arbeten
med ledningsomläggningar på
Sundbybergs torg för Mälarbanans
utbyggnad genom Sundbyberg

Emma Svensson

KS-0099/2022

2022-02-20

Remittering av medborgarförslag till
Fastighets AB Förvaltaren för
yttrande till kommunstyrelsen

Magnus Eriksson

KS-0067/2020

2022-02-21

Expedierat beslut om anvisning av
plats för avfallshämtning till brf
fastighetsägare

Ulrika Gunnarsson

KS-0125/2022

2022-02-22

Remittering av medborgarförslag till
Förvaltaren för yttrande till
kommunstyrelsen

Magnus Eriksson

KS-0527/2020

2022-02-24

Remittering av medborgarförslag till
förskolenämnden för yttrande till
kommunstyrelsen

Magnus Eriksson

KS-0611/2021

2022-02-24

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

Protokoll
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Remittering av medborgarförslag till
grundskole- och gymnasienämnden
för yttrande till kommunstyrelsen

Magnus Eriksson

KS-0611/2021

2022-02-24

Remittering av medborgarförslag till
förskolenämnden för yttrande till
kommunstyrelsen

Magnus Eriksson

KS-0622/2021

2022-02-24

Remittering av medborgarförslag till
grundskole- och gymnasienämnden
för yttrande till kommunstyrelsen

Magnus Eriksson

KS-0622/2021

2022-02-24

Remittering av medborgarförslag till
förskolenämnden för yttrande till
kommunstyrelsen

Magnus Eriksson

KS-0624/2021

2022-02-24

Remittering av medborgarförslag till
grundskole- och gymnasienämnden
för yttrande till kommunstyrelsen

Magnus Eriksson

KS-0624/2021

2022-02-24

Beslut om flaggning vid stadens
flaggstänger vid stadshuset, Östra
Madenvägen 4

Peter Schilling

KS-0142/2022

2022-02-25

Remittering av medborgarförslag till
Lokalfastigheter för yttrande till
kommunstyrelsen

Magnus Eriksson

KS-0068/2020

2022-02-28

Remittering av medborgarförslag till
Savab för yttrande till
kommunstyrelsen

Magnus Eriksson

KS-0418/2020

2022-02-28

Remittering av medborgarförslag till
STN för yttrande till
kommunstyrelsen

Magnus Eriksson

KS-0454/2020

2022-02-28

Remittering av medborgarförslag till
STN för yttrande till
kommunstyrelsen

Magnus Eriksson

KS-0462/2020

2022-02-28

Remittering av medborgarförslag till
STN för yttrande till
kommunstyrelsen

Magnus Eriksson

KS-0471/2020

2022-02-28

Remittering av medborgarförslag till
STN för yttrande till
kommunstyrelsen

Magnus Eriksson

KS-0479/2020

2022-02-28

Remittering av "Investeringsprojekt
90346 Ursvikskolan, Ursviks
motionsgård — beslut om program,
projektering och genomförande" för
yttrande senast den 30 april 2022

Peter Guntram

KS-0420/2021

2022-02-28

Remittering av "Investeringsprojekt
90349 Ny motionsgård, Milot
byggnad 78 — beslut om program,
projektering och genomförande" för
yttrande senast 30 april 2022

Peter Guntram

KS-0140/2022

2022-02-28

Remittering av medborgarförslag till
förskolenämnden för yttrande till
kommunstyrelsen

Magnus Eriksson

KS-0299/2021

2022-03-01

J6terandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
2022-03-14

Sundbybergs
stad

Remittering av medborgarförslag till
förskolenämnden för yttrande till
kommunstyrelsen

Magnus Eriksson

KS-0313/2021

2022-03-01

Remittering av medborgarförslag till
grundskole- och gymnasienämnden
för yttrande till kommunstyrelsen

Magnus Eriksson

KS-0313/2021

2022-03-01

Remittering av medborgarförslag till
grundskole- och gymnasienämnden
för yttrande till kommunstyrelsen

Magnus Eriksson

KS-0314/2021

2022-03-01

Remittering av medborgarförslag till
förskolenämnden för yttrande till
kommunstyrelsen

Magnus Eriksson

KS-0327/2021

2022-03-01

Remittering av medborgarförslag till
grundskole- och gymnasienämnden
för yttrande till kommunstyrelsen

Magnus Eriksson

KS-0327/2021

2022-03-01

Remittering av medborgarförslag till
förskolenämnden för yttrande till
kommunstyrelsen

Magnus Eriksson

KS-0355/2021

2022-03-01

Remittering av medborgarförslag till
grundskole- och gymnasienämnden
för yttrande till kommunstyrelsen

Magnus Eriksson

KS-0355/2021

2022-03-01

Remittering av medborgarförslag till
förskolenämnden för yttrande till
kommunstyrelsen

Magnus Eriksson

KS-0564/2021

2022-03-01

Remittering av medborgarförslag till
grundskole- och gymnasienämnden
för yttrande till kommunstyrelsen

Magnus Eriksson

KS-0564/2021

2022-03-01

Svar på remiss - Inbjudan från
Stockholms stad att lämna
synpunkter vid granskning av
förslag till detaljplan för nytt
centrum för idrott, kultur, handel
och kontor på fastigheten
Gjutmästaren 6 i stadsdelen
Ulvsunda industriområde i
Stockholms stad

Peter Schilling

KS-0087/2022

2022-03-01

Kommunstyrelsens beslut

1. Anmälan av delegationsbeslut godkänns.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
2022-03-14

Sundbybergs
stad

§ 52

Dnr: KS-0188/2022

Ledamotsinitiativ - Extern utredning av pandemihanteringen. Väckt av Moiså Ubeira (V)
Beslutsunderlag
-

Ledamotsinitiativ den 14 mars 2022 - Extern utredning av pandemihanteringen
Socialdemokraternas, Centerpartiets och Liberalernas skrivelse den 14 mars 2022

Sammanfattning
Vid dagens sammanträde väcker Moises Ubeira (V) ledamotsinitiativ Extern utredning
av pandemihanteringen.

Kommunstyrelsens överläggning
Yrkanden

Moises Ubeira (V) yrkar bifall till ledamotsinitiativet.

Peter Schilling (S) yrkar bifall till Socialdemokraternas, Centerpartiets och Liberalernas
skrivelse den 14 mars 2022 innebärande att ledamotsinitiativet besvaras med
hänvisning till att arbetet redan pågår.
Under överläggningen yttrar sig Johan Storåkers (L) i övrigt.
Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på de båda framställda förslagen och finner att
kommunstyrelsen bifaller Peter Schillings (S) förslag innebärande att ledamotsinitiativet
anses besvarat.

Kommunstyrelsens beslut
1.

Ledamotsinitiativet anses besvarat med hänvisning till att arbetet redan pågår.

Reservation

Kommunstyrelsegruppen för Vänsterpartiet reserverar sig mot beslutet.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

