Kommunfullmäktige

Kallelse/ föredragningslista
2022-03-18

Interpellationer besvaras mellan klockan 17:00 – 18:00
Sammanträdet ajourneras fram till klockan 18:00 från det att interpellationsdebatten
avslutas, om debatten är kortare än en timme.
Är interpellationsdebatten ej avslutad klockan 18:00 återupptas den efter att
sammanträdets övriga ärenden behandlats.

Kommunfullmäktige kallas till sammanträde måndagen den
28 mars 2022, klockan 18:00
Plats: Ljusgården, Stadshuset, Östra M adenvägen 4, H allonbergen
Förhinder anmäls till: respektive partigrupp via de politiska sekreterarna
Ordförande / sekreterare: Christina Fjellström (S) / M agnus Eriksson

Föredragningslista
1.

Sammanträdets öppnande

2.

Fråga om kallelse till sammanträdet skett i behörig ordning

3.

Upprop

4.

Val av protokolljusterare och tid för justering

Diarienummer
Svar på interpellationer
5.

Svar på interpellation - Vad gör styret för
våldsutsatta kvinnor och barn i Sundbyberg?
Ställd till social- och arbetsmarknadsnämndens
ordförande av Amanda M öllenhoff (V)

KS-0833/ 2021

6.

Svar på interpellation - Hur ser Sundbybergs
beredskap ut inom ramen för det svenska
totalförsvaret. Ställd till kommunstyrelsens
ordförande av Morgan Lindqvist (M )

KS-0157/ 2022

Svar på interpellation - Varför skiljer sig
budgeten för 2022 som togs i kultur- och
fritidsnämnden från den budget för 2022 som
togs i kommunfullmäktige? Ställd till kultur- och
fritidsnämndens ordförande av Max Roseneld
(M )

KS-0158/ 2022

Svar på interpellation - Likabehandling av
förtjänstgåva. Ställd till kommunstyrelsens
ordförande av Veronica Kallander (V)

KS-0159/ 2022

7.

8.

I n t er pel l at i on ssvar et
u t sk i ck as sen ar e

I n t er pel l at i on ssvar et
u t sk i ck as sen ar e

I n t er pel l at i on ssvar et
u t sk i ck as sen ar e
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Anmälan och besvarande av nya frågor
Informationspunkter
9.
10.

I nformation från kommunfullmäktiges revisorer
I nformation om projektet Sundbybergs Nya
Stadskärna (SNS) och tunnelförläggningen av
Mälarbanan

Valärenden
11.

Fyllnadsval efter Cecilia Spoerer Herrera som
nämndeman vid Solna Tingsrätt för tiden fram
till den 31 december 2023

KS-0508/ 2019

12.

Fyllnadsval efter Christer Johansson (L) som
ersättare i social- och arbetsmarknadsnämnden
för perioden till och med 31 december 202

KS-0052/ 2022

13.

Fyllnadsval av en ersättare (S) till social- och
arbetsmarknadsnämnden för perioden till och
med 31 december 2022

KS-0052/ 2022

14.

Fyllnadsval av en ersättare (M P) i äldrenämnden
för perioden till och med 31 december 2022

KS-0048/ 2022

15.

Fyllnadsval efter Tania Toufani (V) som
ersättare i social- och arbetsmarknadsnämnden
för perioden till och med 31 december 2022

KS-0052/ 2022

16.

Fyllnadsval efter Anders Pettersson (C) som
ersättare i valnämnden samt fyllnadsval för
perioden till och med 31 december 2022

KS-0778/ 2018

17.

Avsägelse av Markus Jönsson (S) som ersättare i
kommunstyrelsen samt fyllnadsval för tiden
intill det kommunfullmäktigesammanträde då
val av kommunstyrelse hålls nästa gång

KS-0045/ 2022

18.

Avsägelse av Markus Jönsson (S) som ledamot,
tillika 1:e vice ordförande, i grundskole- och
gymnasienämnden samt fyllnadsval för perioden
till och med 31 december 2022

KS-0047/ 2022

19.

Avsägelse av Markus Jönsson (S) som ledamot i
kommunfullmäktige samt begäran om ny
sammanräkning hos Länsstyrelsen i Stockholms
län

KS-0055/ 2022

20.

Avsägelse av Beatrice Kindembe (S) som ombud
till Mälarens vattenvårdsförbund samt
fyllnadsval för perioden till och med 31
december 2022

KS-0053/ 2022

21.

Fyllnadsval efter Mats Johansson (S) som
ledamot i äldrenämnden samt fyllnadsval för
perioden till och med 31 december 2022

KS-0048/ 2022
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Övriga anmälningsärenden
22.

Uppföljande granskning av
informationssäkerhet och GDPR

KS-0117/ 2022

23.

Stadsmiljö- och tekniska nämndens beslut vid
dess sammanträde den 22 februari 2022 Medborgarförslag - Kampanj om cyklister och
fotgängare vid Lötsjön

KS-0537/ 2021

24.

Stadsmiljö- och tekniska nämndens beslut vid
sammanträde den 22 februari 2022 Medborgarförslag - e-faktura för
månadsparkering

KS-0541/ 2021

25.

Stadsmiljö- och tekniska nämndens beslut vid
dess sammanträde den 22 februari 2022 Medborgarförslag - Plantering av småträd runt
Forskningsringen i Ursvik

KS-0719/ 2020

26.

Stadsmiljö- och tekniska nämndens beslut vid
dess sammanträde den 22 februari 2022 Medborgarförslag - Åtgärda Tuvanparken

KS-0721/ 2020

27.

Valnämndens beslut vid dess sammanträde den
14 februari 2022 - Svar på medborgarförslag Likabehandling av alla anmälda partier avseende
valsedelsutläggning 2022

KS-0740/ 2020

28.

I ntentionsavtal mellan Sundbybergs stad och
BRF Bällsta Strand 2 för utveckling av
strandpromenaden vid Bällstaviken inom del av
fastigheten EKEN 8

KS-0004/ 2022

29.

I ntentionsavtal mellan Sundbybergs stad och
BRF Bällsta Strand 1 för utveckling av
strandpromenaden vid Bällstaviken inom del av
fastigheten EKEN 9

KS-0005/ 2022

30.

I ntentionsavtal mellan Sundbybergs stad och
BRF Bällsta Strand 3 för utveckling av
strandpromenaden vid Bällstaviken inom del av
fastigheten EKEN 10

KS-0006/ 2022

31.

I ntentionsavtal mellan Sundbybergs stad och
BRF Bällsta Bro för utveckling av
strandpromenaden vid Bällstaviken inom del av
fastigheten EKEN 11

KS-0007/ 2022

32.

I ntentionsavtal mellan Sundbybergs stad och
BRF Bällsta Brygga för utveckling av
strandpromenaden vid Bällstaviken inom del av
fastigheten EKEN 13

KS-0008/ 2022

Avtal
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Bolagsfrågor
33.

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

KS-0129/ 2022

Svar på medborgarförslag
34.

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

KS-0007/ 2018

35.

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

KS-0237/ 2019

36.

Svar på medborgarförslag - I nflytande enligt lag
2010:879 över Förvaltarens gårdar

KS-0805/ 2019

37.

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

KS-0561/ 2015

Anmälan av inkomna motioner
Anmälan av nya interpellationer
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