Kommunfullmäktige

1 (57)

Protokoll
Sammanträdesdatum
2022-03-28

Sundbybergs
stad

Kallelse

Kallelse har skett i behörig ordning

Plats och tid:

Ljusgården, Stadshuset, Östra Madenvägen 4, Hallonbergen, måndagen den 28 mars 2022,
klockan 17:oo — 19:57
Sammanträdet ajournerat klockan 17:32 — 18:oo, § 7o
Sammanträdet ajournerat klockan 19:38 - 19:46, § 99

Beslutande:

Enligt bilagd närvaroförteckning

Övriga deltagare:

Ersättare:

kommunsekreterare Magnus Eriksson
-& bitr. kommunsekreterare Peter Guntram
projektchef Sara Johansson Widås,
Sundbybergs stadshus AB, § 72

Utses att
justera:

Morgan Lindqvist (M) och Moises Ubeira (V)

Plats och tid
för justering:

Stadshuset, Östra Madenvägen 4, Hallonbergen, torsdagen den 3o mars 2022

Underskrifter: Sekreterare

Ordförande

Justerare

Paragraf

Magnus Eriksson

(S)

Morgan L ndqvist (M)

oises Ubeira (V)

ANSLAG/BEVIS
Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla
Datum när anslaget tas ner

Datum när anslaget sätts upp

2022-04-01

Förvaringsplats för protokoll

Stadskansliet, Stadshuset, Östra Madenvägen 4, Hallonbergen

2022-04-23

67 — 96,
98 - 109

Närvaro med beslutsrätt
per ärende

Sundbyberg
kommunfullmäktige
Mötesdatum: 202203-28

Mötesbeskrivning : Kommunfullmäktiges
sammanträde

Inaktiva Ärenden: 8a., 22 - 27,
Plats

Ledamot

Ledamot
'Ärenden

Ledamot
Närvaro

1 ;Markus Jönsson (S)

2 Ayla Eftekhari (S)

17:03-19:58

16:57-19:58

Ersättare Närvaro

Ersättare
Ärenden

Asa Zetterberg
(S)

17:41-19:58

1 - 4 , 9., 10., 11 5., 6., 7., 8.,
- 21, 28., 29.,
30., 31., 32., 33.,
34., 35., 36., 37.,
37a., 37b.,

Reine Persson
(S)

18:28-19:58

11 - 21, 28., 29., 1 - 4 , 5., 6., 7., 8.,
30., 31., 32., 33., 9., 10.,
34., 35., 36., 37.,
37a., 37b.,

Eva Eklund
Warnke (V)

17:00-19:58

1 - 4 , 5., 6., 7.,
8., 9., 10., 11 21, 28., 29., 30.,
31., 32., 33., 34.,
35., 36., 37.,
37a., 37b.,

1 - 4 , 5., 6.,
7., 8., 9., 10.,
11 - 21, 28.,
29., 30., 31.,
32., 33., 34.,
35., 36., 37.,
37a., 37b.,

3 Eric Vänerlöv (S)

4 Peter Schilling (S)

Inaktiva Ärenden

Ersättare

1 - 4 , 5., 6.,
7., 8., 9., 10.,
11 - 21, 28.,
29., 30., 31.,
32., 33., 34.,
35., 36., 37.,
37a., 37b.,

5 Jesper Wiklund (V)

6 Moises Ubeira

17:01-19:58

1 - 4 , 5., 6.,
7., 8., 9., 10.,
11 - 21, 28.,
29., 30., 31.,
32., 33., 34.,
35., 36., 37.,
37a., 37b.,

7 Roya Asadzadeh
(V)

18:01-19:58

1 - 4 , 9., 10.,
11 - 21, 28.,
29., 30., 31.,
32., 33., 34.,
35., 36., 37.,
37a., 37b.,

5., 5., 6., 7., 8.,

8 Veronica Kallander
(V)

Tobias
Tengström (V)

18:00-19:58

1 - 4 , 9., 10., 11 5., 6., 7., 8.,
- 21, 28., 29.,
30., 31., 32., 33.,
34., 35., 36., 37.,
37a., 37b.,

9 Josefin Malmqvist
(M)

Alireza Shokouhi 17:52-19:58
(M)

1 - 4 , 9., 10., 11 5., 6., 7., 8.,
- 21, 28., 29.,
30., 31., 32., 33.,
34., 35., 36., 37.,
37a., 37b.,

17:46-19:58

1 - 4 , 9., 10., 11 5., 6., 7., 8.,
- 21, 28., 29.,
30., 31., 32., 33.,
34., 35., 36., 37.,
37a., 37b.,

10 Morgan Lindqvist
(M)

17:01-19:58

11 Ritva Runestad (M)

Plenum Deb

7

& Voted

1 - 4 , 5., 6.,
7., 8., 9., 10.,
11 - 21, 28.,
29., 30., 31.,
32., 33., 34.,
35., 36., 37.,
37a., 37b.,
Josefine
Mittermaier (M)

Utskrivet: 2022-03-30 19:50

1 (6)

Närvaro med beslutsrätt
per ärende

Sundbyberg
kommunfullmäktige
Mötesdatum: 202203-28

Mötesbeskrivning : Kommunfullmäktiges
sammanträde

Inaktiva Ärenden: 8a., 22 - 27,
12 Annika Zetterlund
(M)

17:57-19:58

Gunnar Carlsson 18:01-19:58
(C)

13 Christina Wilson (C)

1 - 4 , 9., 10., 11 5., 6., 7., 8.,
- 21, 28., 29.,
30., 31., 32., 33.,
34., 35., 36., 37.,
37a., 37b.,

18:01-19:58

1 - 4 , 9., 10.,
11 - 21, 28.,
29., 30., 31.,
32., 33., 34.,
35., 36., 37.,
37a., 37b.,

5., 5., 6., 7., 8.,

15 Antina-Maria Hessel 17:53-19:58
(C)

1 - 4 , 9., 10.,
11 - 21, 28.,
29., 30., 31.,
32., 33., 34.,
35., 36., 37.,
37a., 37b.,

5., 5., 6., 7., 8.,

16 Stefan Bergström
(C)

18:05-18:47
18:49-19:58

9., 10., 11 21, 28., 29.,
30., 31., 34.,
35., 36., 37.,
37a., 37b.,

17 Sasan Kanani (V)

18:00-19:58

1 - 4 , 9., 10.,
11 - 21, 28.,
29., 30., 31.,
32., 33., 34.,
35., 36., 37.,
37a., 37b.,

14 Tom Wadegård (C)

Jens Johansson
(C)

18:48

28., 29., 30., 31., 1 - 4 , 1 - 4 , 5., 5.,
32.
6., 7., 8., 32., 33.,

5., 5., 6., 7., 8.,

Sara Hamrin (V)

18 Salvador Perez (V)

la

5., 5., 6., 7., 8.,

1 - 4 , 9., 10.,
11 -21, 28.,
29., 30., 31.,
32., 33., 34.,
35., 36., 37.,
37a., 37b.,

17:33-19:57

1 - 4 , 8., 9., 10., 5., 6., 7.,
11 - 21, 28., 29.,
30., 31., 32., 33.,
34., 35., 36., 37.,
37a., 37b.,

19 Amanda Möllenhoff
(V)

17:08-19:58

1 - 4 , 5., 7.,
8., 9., 10., 11 21, 28., 29.,
30., 31., 32.,
33., 34., 35.,
36., 37., 37a.,
37b.,

20 Eva Pavoni (M)

17:54-19:58

1 - 4 , 9., 10.,
11 - 21, 28.,
29., 30., 31.,
32., 33., 34.,
35., 36., 37.,
37a., 37b.,

5., 5., 6., 7., 8.,

21 Hans Beckerman
(M)

18:04-19:58

9., 10., 11 21, 28., 29.,
30., 31., 32.,
33., 34., 35.,
36., 37., 37a.,
37b.,

1 - 4 , 1 - 4 , 5., 5.,
6., 7., 8.,

22 Hans Beausang (M) 17:00-19:58

1 - 4 , 5., 6.,
7., 8., 9., 10.,
11 - 21, 28.,
29., 30., 31.,
32., 33., 34.,
35., 36., 37.,
37a., 37b.,

23 Kerstin Hellsten (M) 16:42-17:56

1 - 4 , 5., 6.,

Plenum Debatt- & Votering
4"/

Viktoria Nilsson
(M)

Utskrivet: 2022-03-30 19:50

18:02-19:58

1 - 4 , 9., 10., 11 8.,
- 21, 28., 29.,
2 (6)

Närvaro med beslutsrätt
per ärende

Sundbyberg
kommunfullmäktige
Mötesdatum: 202203-28

Mötesbeskrivning : Kommunfullmäktiges
sammanträde

Inaktiva Ärenden: 8a., 22 - 27,
30., 31., 32., 33.,
34., 35., 36., 37.,
37a., 37b.,
24 Michael Spira (S)

Pa Sanyang (S)

17:38-19:58

1 - 4 , 9., 10., 11 5., 6., 7., 8.,
- 21, 28., 29.,
30., 31., 32., 33.,
34., 35., 36., 37.,
37a., 37b.,

25 Yoseph Yohannes
(S)

Anette
Pettersson (S)

16:57-19:58

1 - 4 , 5., 6., 7.,
8., 9., 10., 11 21, 28., 29., 30.,
31., 32., 33., 34.,
35., 36., 37.,
37a., 37b.,

26 Kajsa Adenbäck (S) 17:48-19:58

1 - 4 , 9., 10.,
11 - 21, 28.,
29., 30., 31.,
32., 33., 34.,
35., 36., 37.,
37a., 37b.,

5., 5., 6., 7., 8.,

17:55-19:57

1 - 4 , 9., 10.,
11 - 21, 28.,
29., 30., 31.,
32., 33., 34.,
35., 36., 37.,
37a., 37b.,

5., 5., 6., 7., 8.,

28 Johan Storåkers (L) 16:52-19:58

1 - 4 , 5., 6.,
7., 8., 9., 10.,
11 - 21, 28.,
29., 30., 31.,
32., 33., 34.,
35., 36., 37.,
37a., 37b.,

29 Nina Lundström (L)

16:42-19:58

1 - 4 , 5., 6.,
7., 8., 9., 10.,
11 - 21, 28.,
29., 30., 31.,
32., 33., 34.,
35., 36., 37.,
37a., 37b.,

30 Anna-Lena
Hammarin (L)

17:04-19:58

1 - 4 , 5., 6.,
7., 8., 9., 10.,
11 - 21, 28.,
29., 30., 31.,
32., 33., 34.,
35., 36., 37.,
37a., 37b.,

31 Henrik Persson (L)

16:57-19:58

1 - 4 , 5., 6.,
7., 8., 9., 10.,
11 - 21, 28.,
29., 30., 31.,
32., 33., 34.,
35., 36., 37.,
37a., 37b.,

32 Göran Lööv (M)

17:52-17:59
18:01-19:58

1 - 4 , 9., 10.,
11 - 21, 28.,
29., 30., 31.,
32., 33., 34.,
35., 36., 37.,
37a., 37b.,

33 Elsa Pettersson (M) 17:02-19:58

1 - 4 , 5., 6.,
7., 8., 9., 10.,
11 - 21, 28.,
29., 30., 31.,
32., 33., 34.,
35., 36., 37.,
37a., 37b.,

27 Anders Pettersson
(C)

kg

Plenum Debatt- & Voter-pg

Viktoria Nilsson
(M)

Utskrivet: 2022-03-30 19:50

17:49-17:50 17:5918:00

5., 6.,7.,8.,
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Närvaro med beslutsrätt
per ärende

Sundbyberg
kommunfullmäktige
Mötesdatum: 202203-28

Mötesbeskrivning : Kommunfullmäktiges
sammanträde

Inaktiva Ärenden: 8a., 22 - 27,
34', Max Jedevall
Roseneld (M)

16:49-19:58

1 - 4 , 5., 6.,
7., 8., 9., 10.,
11 - 21, 28.,
29., 30., 31.,
32., 33., 34.,
35., 36., 37.,
37a., 37b.,
1 - 4 , 1 - 4 , 5., 5.,
6., 7., 8., 9., 10., 11
- 21, 28., 29., 30.,
31., 32., 33., 34.,
35., 36., 37., 37a.,
37b.,

35 Staffan Sunden (M)

El

5., 5., 6., 7., 8.,

17:55-19:58

1 - 4 , 9., 10.,
11 - 21, 28.,
29., 30., 31.,
32., 33., 34.,
35., 36., 37.,
37a., 37b.,

37 Patrik Tengberg (S) 17:00-19:58

1 - 4 , 5., 6.,
7., 8., 9., 10.,
11 - 21, 28.,
29., 30., 31.,
32., 33., 34.,
35., 36., 37.,
37a., 37b.,

38 Marie Lundman
Völker (S)

16:48-19:57

1 - 4 , 5., 6.,
7., 8., 9., 10.,
11 - 21, 28.,
29., 30., 31.,
32., 33., 34.,
35., 36., 37.,
37a., 37b.,

39 Michael Teklay (S)

17:56-19:58

1 - 4 , 9., 10.,
11 - 21, 28.,
29., 30., 31.,
32., 33., 34.,
35., 36., 37.,
37a., 37b.,

5., 5., 6., 7., 8.,

40 Lars A Carlsson
(SD)

17:23-19:58

1 - 4 , 7., 8.,
9., 10., 11 21, 28., 29.,
30., 31., 32.,
33., 34., 35.,
36., 37., 37a.,
37b.,

5., 5., 6.,

41 Jarmo Kärävä (SD)

17:01-19:58

1 - 4 , 5., 6.,
7., 8., 9., 10.,
11 - 21, 28.,
29., 30., 31.,
32., 33., 34.,
35., 36., 37.,
37a., 37b.,

42 Paulos Abraha
Desta (KD)

18:02-19:58

1 - 4 , 9., 10.,
111 - 21, 28.,
29., 30., 31.,
32., 33., 34.,
35., 36., 37.,
37a., 37b.,

5., 5., 6., 7., 8.,

43' Marcus Jonsson
(KD)

17:52-19:58

1 - 4 , 9., 10.,
111 - 21, 28.,
29., 30., 31.,
32., 33., 34.,
35., 36., 37.,
37a., 37b.,

, 5., 5., 6., 7., 8.,

44' Maria Bohman Kreij 17:55-19:58
(KD)

1 - 4 , 9., 10.,
11 - 21, 28.,
29., 30., 31.,

5., 5., 6., 7., 8.,

36 Sofie Ågren
Mandoki (S)

Plenum Debatt- & Votp ring
is.,

tskrivet: 2022-03-30 19:50
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Närvaro med beslutsrätt
per ärende

Sundbyberg
kommunfullmäktige
Mötesdatum: 202203-28

Mötesbeskrivning : Kommunfullmäktiges
sammanträde

Inaktiva Ärenden: 8a., 22 - 27,
32., 33., 34.,
35., 36., 37.,
37a., 37b.,
1 - 4 , 1 - 4 , 5., 5.,
6., 7., 8., 9., 10., 11
- 21, 28., 29., 30.,
31., 32., 33., 34.,
35., 36., 37., 37a.,
37b.,

45I Jenny Segeljakt (M)

Saleh Rahman
(M)

46 Cicci Rikanovic (M)

18:41-19:58

11 - 21, 28., 29., 1 - 4 , 5., 6., 7., 8.,
30., 31., 32., 33., 9., 10.,
34., 35., 36., 37.,
37a., 37b.,

47 Esma Yagci (S)

17:59-19:58

1 - 4 , 9., 10.,
11 - 21, 28.,
29., 30., 31.,
32., 33., 34.,
35., 36., 37.,
37a., 37b.,

5., 5., 6., 7., 8.,

48 Jörgen SiWi (S)

17:46-19:58

1 - 4 , 9., 10.,
11 - 21, 28.,
29., 30., 31.,
32., 33., 34.,
35., 36., 37.,
37a., 37b.,

5., 5., 6., 7., 8.,

Inger Lundberg
(5)

49 Jesper Lindholm
(S)

50 Alexandra Völker
(S)

17:51-19:58

17:28-19:57

5., 5., 6., 7., 8.,

1 - 4 , 9., 10.,
11 - 21, 28.,
29., 30., 31.,
32., 33., 34.,
35., 36., 37.,
37a., 37b.,
Anders Eklund
(SD)

51 Stefan Buncic (SD)

1 -4,8.,9., 10., 5., 6., 7.,
11 - 21, 28., 29.,
30., 31., 32., 33.,
34., 35., 36., 37.,
37a., 37b.,

18:00-19:58

1 - 4 , 9., 10., 11 5., 6., 7., 8.,
- 21, 28., 29.,
30., 31., 32., 33.,
34., 35., 36., 37.,
37a., 37b.,

52 Gary Aelius (SD)

17:01-19:58

1 - 4 , 5., 6.,
7., 8., 9., 10.,
11 - 21, 28.,
29., 30., 31.,
32., 33., 34.,
35., 36., 37.,
37a., 37b.,

53 Richard Torsslow
(SD)

17:59-19:58

1 - 4 , 9., 10.,
11 - 21, 28.,
29., 30., 31.,
32., 33., 34.,
35., 36., 37.,
37a., 37b.,

5., 5., 6., 7., 8.,

54; Carina Corts (SD)

17:58-19:58

1 - 4 , 9., 10.,
11 - 21, 28.,
29., 30., 31.,
32., 33., 34.,
35., 36., 37.,
37a., 37b.,

5., 5., 6., 7., 8.,

55 Anton Fendert (MP) 17:59-19:10

1 - 4 , 9., 10.,
11 - 21, 28.,
29., 30., 31.,
32., 33., 34.,

5., 5., 6., 7., 8., 35.,
36., 37., 37a., 37b.,

56 Martin Solberg (MP) 17:15-19:58

1 - 4 , 7., 8.,
9., 10., 11 21, 28., 29.,

Plenum Debatt- & Vot ring

Utskrivet: 2022-03-30 19:50

5., 6.,

5 (6)

Närvaro med beslutsrätt
per ärende

Sundbyberg
kommunfullmäktige
Mötesdatum: 202203-28

Mötesbeskrivning : Kommunfullmäktiges
sammanträde

Inaktiva Ärenden: 8a., 22 - 27,
30., 31., 32.,
33., 34., 35.,
36., 37., 37a.,
37b.,
57 Emelie Tillegård
(MP)

0

58 Anne Ahluwalia
(MP)

17:49-19:58

1 - 4 , 9., 10.,
11 - 21, 28.,
29., 30., 31.,
32., 33., 34.,
35., 36., 37.,
37a., 37b.,

59 Jan Bojling (M)

16:42-19:58

1 - 4 , 5., 6.,
7., 8., 9., 10.,
11 - 21, 28.,
29., 30., 31.,
32., 33., 34.,
35., 36., 37.,
37a., 37b.,

60 Inger Gran (L)

17:53-19:58

1 - 4 , 9., 10.,
11 - 21, 28.,
29., 30., 31.,
32., 33., 34.,
35., 36., 37.,
37a., 37b.,

61 Christina Fjellström
(S)

16:48-19:58

1 - 4 , 5., 6.,
7., 8., 9., 10.,
11 - 21, 28.,
29., 30., 31.,
32., 33., 34.,
35., 36., 37.,
37a., 37b.,

62 Axel Conradi (M)

16:52-19:58

1 - 4 , 5., 6.,
7., 8., 9., 10.,
11 - 21, 28.,
29., 30., 31.,
32., 33., 34.,
35., 36., 37.,
37a., 37b.,

Plenum Debatt- & Vot ring
ejL

Elisabeth
Bergman (MP)

17:49-19:58

1 - 4 , 9., 10., 11 8.,
- 21, 28., 29.,
30., 31., 32., 33.,
34., 35., 36., 37.,
37a., 37b.,

Elisabeth
Bergman (MP)

17:02-17:46

5., 6., 7.,

Utskrivet: 2022-03-30 19:50

5., 5., 6., 7., 8.,
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Kommunfullmäktige

2 (57)

Protokoll
Sammanträdesdatum
2022-03-28

Sundbybergs
stad

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

§ 67

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

§ 68

Svar på interpellation - Varför skiljer sig budgeten för 2022 som togs i § 69
kultur- och fritidsnämnden från den budget för 2022 som togs i
kommunfullmäktige? Ställd till kultur- och fritidsnämndens
ordförande av Max Roseneld (M)
Svar på interpellation - Likabehandling av förtjänstgåva. Ställd till
kommunstyrelsens ordförande av Veronica Kallander (V)

§ 70

Information från kommunfullmäktiges revisorer

§ 71

Information om projektet Sundbybergs Nya Stadskärna (SNS) och
tunnelförläggningen av Mälarbanan

§ 72

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

§ 73

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

§ 74

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

§ 75

2022

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

§ 76

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

§ 77

2022

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

§ 78

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

§ 79

Avsägelse av Daniel Liljekvist (S) som ersättare i grundskole- och
gymnasienämnden samt fyllnadsval för perioden till och med 31
december 2022
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

Justerandes signatur

8o

§81

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige
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Protokoll
Sammanträdesdatum
2022-03-28

Sundbybergs
stad

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

§ 82

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

§ 83

Avsägelse av Kari Vikslätt (S) som ersättare i äldrenämnden samt
fyllnadsval för perioden till och med 31 december 2022

§ 84

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

§ 85

Uppföljande granskning av informationssäkerhet och GDPR

§ 86

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

§ 87

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

§ 88

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

§ 89

Anmälan av stadsmiljö- och tekniska nämndens beslut vid dess
sammanträde den 22 februari 2022 - Medborgarförslag - Åtgärda
Tuvanparken

§ 90

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

§ 91

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

§ 92

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

§ 93

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

§ 94

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

§ 95

Utdragsbestyrkande

Justerandes sig atur
.L.,

t

.1 ,

Kommunfullmäktige
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Protokoll
Sammanträdesdatum
2022-03-28

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

§ 96

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

§ 98

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

§ 99

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

§ 100

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

§ 101

Motion - Moderaternas plan för en bättre förskola i Sundbyberg.
Väckt av Annika Zetterlund (M)

§ 102

Motion - Nollvision för mäns våld mot kvinnor. Väckt av Moises
Ubeira (V), Roya Asadzadeh (V), Sasan Kanani (V), Amanda
Möllenhoff (V) och Tobias Tengström (V)

§ 103

Motion - Bygg ut och renovera Duvboskolan. Väckt av Moises Ubeira
(V), Roya Asadzadeh (V), Sasan Kanani (V), Amanda Möllenhoff (V),
Tobias Tengström (V) och Eva Eklund-Warnke (V)

§ 104

Motion - Kartlägg eventuell tystnadskultur i Sundbyberg. Väckt av
Gary Aelius (SD), Richard Torsslow (SD), Carina Cortes (SD), Jarmo
Kärävä (SD), Lars A Carlsson (SD) och Anders Eklund (SD)

§ 105

Motion - Omställning av Sundbybergs fordonsflotta - fossilbränslefri
snöröjning. Väckt av Martin Solberg (MP)

§ 106

Interpellation - Ska barn användas som integrationsverktyg i
Sundbyberg? Väckt av Morgan Lindqvist (M)

§ 107

Interpellation - Hur ska Vasagatans sommargågata blir bilfri? Väckt
av Martin Solberg (MP)

§ io8

Interpellation - Hur ska framkomligheten på Landsvägen säkras?
Väckt av Martin Solberg (MP)

§ 109
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§ 67

Dnr: KS-0157/2022

Svar på interpellation - Hur ser Sundbybergs beredskap ut
inom ramen för det svenska totalförsvaret. Ställd till
kommunstyrelsens ordförande av Morgan Lindqvist (M)
Kommunstyrelsens ordförande Peter Schilling (S) hänvisar till nedanstående som svar
på interpellantens frågor:
"Tack för frågan. Interpellanten undrar vilka åtaganden Sundbyberg har och hur väl
Sundbyberg uppfyller dessa åtaganden inom ramen för totalförsvaret, vilka insatser
Sundbyberg planerar att genomföra för att stärka sin förmåga att uppfylla sina
åtaganden samt stärka planering och samverkan med andra aktörer.
Det är relevanta och aktuella frågor där vi vill ta tillfället i akt att beskriva en bakgrund
till Sundbybergs arbete med totalförsvaret.
Bakgrund
Stora delar av samhället är idag involverade i den återupptagna totalförsvarsplaneringen
och det är mer aktuellt än någonsin i och med Rysslands orättfärdiga krig mot Ukraina.
Det har stor påverkan på det nationella säkerhetsläget och därmed även för Sundbyberg.
Många av de totalförsvarsstrukturer som byggs upp under kalla kriget är idag avvecklade
och uppbyggnaden av ett modernt totalförsvar påbörjades inte så sent som 2014.
Tillsammans med ökade resurser, återinrättad värnplikt och uppbyggnad av regementen
och försvarsinstallationer har regeringen tillsatt en rad utredningar och delat ut uppdrag
till myndigheter. Detta för att öka kunskapen om hur ett modernt totalförsvar/civilt
försvar ska utformas. Här nedan försöker vi beskriva totalförsvarets uppgift i korthet.
Totalförsvaret består av militärt försvar och civilt försvar. Tre mål har formulerats för
det civila försvaret:
• Att värna civilbefolkningen
• Att säkerställa de viktigaste samhällsfunktionerna
• Att bidra till Försvarsmaktens förmåga vid väpnat angrepp eller krig.
För att uppnå dessa finns behov av en rad förmågor. Sundbybergs stad har tagit fram en
strategi som formulerar inriktningen för stadens arbete, Sundbybergs stads strategi för
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civilt försvar. I denna tydliggörs att staden inledningsvis fokuserar på de uppgifter som
anges i den överenskommelse som Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
(MSB) och Sveriges kommuner och regioner (tidigare SKL) slutit för att inrikta
kommunernas arbete med att utveckla det civila försvaret.
Förutom hotbilden beskrivs i strategin några utgångspunkter för
totalförsvarsplaneringen behöver förhålla sig till, i korthet:
• Planeringen behöver ske sammanhängande och präglad av en helhetssyn
• Totalförsvarsplaneringen utgår från Försvarsmaktens operativa planläggning
• Det civila försvaret ska bygga på krisberedskapens strukturer och processer
• Utvecklingen sker i samverkan mellan statliga myndigheter, kommuner, regioner,
sammanslutningar och näringsidkare
• Förmågan stärks genom en systematisk övningsverksamhet
Försvarsmakten och MSB, liksom Försvarsberedningen beskriver en hotbild som är
diffus och komplex, med en otydlig gränsdragning mellan fred och krig. En mängd
maktmedel används i dagens säkerhetspolitiska kriser och konflikter, s.k.
hybridkrigföring, men ett öppet väpnat angrepp på Sverige är dimensionerande för
planeringen. Det kan inledningsvis ha ett intensivt och snabbt förlopp. Risken för eller
hot om användning av kärnvapen i regionala eller lokala konflikter måste beaktas i
planering och förberedelser. Striden kan börja med bekämpning med fjärrstridsmedel
och sabotageförband mot samhällsviktig verksamhet. Även cyberattacker och
informationskrigföring är en del i krigföringen.
Möjliga hot mot Sverige är idag varken entydiga eller enbart territoriellt fokuserade. I
den nationella säkerhetsstrategin, som presenterades av regeringen 2017, pekas åtta
primära hot mot befolkningen och landet ut:
• Militära hot
• Informations- och cybersäkerhet
• Terrorism och våldsbejakande extremism
• Organiserad brottslighet
• Hot mot energiförsörjningen
• Hot mot transporter och infrastruktur
• Hälsohot
• Klimatförändringar
Hotbilden innefattar således s.k. gråzonsproblematik. Detta syftar till att vinna något
utan eskalering och/eller att skapa fördelar inför en eventuellt eskalerad situation.
Gråzonen är i sig inte ett nytt fenomen, men utvecklingen av samhällets funktionssätt
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har inneburit nya möjligheter för en antagonist att skapa denna typ av problematik.
Syftet kan variera; att få Sverige att justera sin politik, att hindra Sverige från att ta emot
hjälp eller hjälpa andra, att försvaga Sverige inför en militär konflikt, att belasta det
europeiska samarbetet etc. Beroende på situation och syfte kan aktiviteterna ha olika
karaktär. De kan vara dolda för att skapa osäkerhet om vem som ligger bakom eller ens
om det är antagonistiska handlingar, eller mer öppna för att hota och skrämmas. Genom
att skapa osäkerhet kan beslut om motåtgärder fördröjas eller förhindras, vilket skulle
kunna innebära att en angripare kan uppnå de politiska målsättningarna utan att
tillgripa konventionella militära maktmedel. Av hotbilden framgår att samhället måste
kunna hantera destabilisering.
En utmaning för uppbyggnaden av det moderna civila försvaret är att ta tillvara kunskap
och erfarenheter från det tidigare systemet och anpassa det till dagens förutsättningar.
Flera dokument som tagits fram, eller kommer att tas fram, för att stödja Sundbybergs
stads arbete i utvecklingen av civilt försvar. I nuläget finns:
• Sundbybergs stads strategi för civilt försvar som dels beskriver inriktningar och
prioriteringar för en sammanhängande planering av det moderna civila försvaret,
dels hur staden bör integrera arbetet med civilt försvar i befintliga processer för
att omhänderta olika utvecklingsbehov utifrån en helhetssyn.
• I underlaget Förslag till handlingsplan för Sundbybergs stads utveckling av civilt
försvar beskrivs ett nuläge avseende genomförda, påbörjade och planerade
aktiviteter i utvecklingen stadens civila försvar. Många förmågor behöver byggas
upp eller förstärkas, men också förutsättningar för att kunna bedriva arbetet. Det
gäller exempelvis att kunna hantera sekretessbelagd information. I underlaget
beskrivs de ideer som genererats i framtagningen av strategin, vid genomläsning
av gällande inriktningar. Underlaget ska dock inte ses som en fastställd
handlingsplan, utan just ideer att plocka upp och bedöma i det fortsatta arbetet.
Dels kommer inom kort en ny försvarspolitisk inriktning för perioden 2021-2025,
dels kommer resultatet av olika utredningar att omsättas i uppdrag till olika
aktörer. Detta kan påverka hur Sundbybergs stad går vidare i arbetet.

Vilka åtagande har Sundbyberg inom ramen för totalförsvaret?

Sundbybergs stads åtagande regleras i en nationell överenskommelse mellan SKR och
MSB för perioden 2018-2020 om kommunernas arbete med civilt försvar.
Överenskommelsen har förlängts och justerats och gäller från 1 januari 2022 och tills
vidare. Däri anges vad och i vilken takt staden ska arbeta med olika sakfrågor.
Vidare följer staden under ledning av länsstyrelsen samt Mellersta militärregionen, (MR
M) och vad som anges i Högre regional grundsyn för 2022-2025, utgör grunden för det
regionala totalförsvarsarbetet inom Mellersta militärregionen (MR M). Syftet med
dokumentet är att inrikta arbetet samt ge en tydlig målbild för utvecklingen av
totalförsvaret i Mellersta militärregionen.
Hur väl uppfyller Sundbyberg sina åtagande inom totalförsvaret?
Staden följer de åtagande som angetts ovan. Inom ramen för Länsstyrelsen i Stockholms
geografiska områdesansvar följs arbetet upp årligen genom dialog och redovisningar.
Vilka insatser planerar Sundbyberg att genomföra för att stärka sin
förmåga att uppfylla sina åtagande inom totalförsvaret?

Vilka insatser som staden planerat eller planerar styrs av överenskommelsen om civilt
försvar. Bland annat ska varje kommuns fullmäktige fastställa ett styrdokument som
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anger inriktningen på planeringen. Sundbybergs stad fastställde den 21 juni 2021
Program för krisberedskap och civilt försvar, KS-0283/2021. Bland annat rör det sig om
att genomföra risk- och sårbarhetsanalyser, att etablera en så kallad inriktnings- och
samordningsfunktion (ISF) för de aktörer som bedriver samhällsviktig verksamhet inom
stadens geografiska område, att utifrån kommunstyrelsens riktlinjer och regler bidra
aktivt i arbetet med att underlätta för samhällsviktiga aktörer att verka före, under och
efter en extraordinär händelse och mycket mer.
Vilka insatser planerar Sundbyberg att genomföra för att stärka
planeringen och samverkan med andra aktörer kring totalförsvarsfrågor?

Sundbyberg samverkar under ledning av och följer den planering som Länsstyrelsen i
Stockholms län har. I den samverkan ingår de aktörer som staden kan och ska
samverkan med i händelse av höjd beredskap. Staden kommer som en naturlig del inom
ramen för Program för krisberedskap och civilt försvar och inom ramen för stadens
geografiska områdesansvar samverka med exempelvis Försvarsmakten, polisen,
näringsliv, frivilligorganisationer och andra berörda.
Vi tackar frågeställaren för interpellationen."

Kommunfullmäktiges överläggning

Under överläggningen deltar Axel Conradi (M) och Peter Schilling (S).

Anteckning
1.

Interpellationen anses besvarad.

Justerande signatur
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§ 68

Dnr: KS-0833/2021

Svar på interpellation - Vad gör styret för våldsutsatta
kvinnor och barn i Sundbyberg? Ställd till social- och
arbetsmarknadsnämndens ordförande av Amanda
Möllenhoff (V)
Social- och arbetsmarknadsnämndens ordförande Marie Lundman Völker (S) hänvisar
till nedanstående som svar på interpellantens frågor:
"Tack för frågan. Interpellanten undrar hur social- och arbetsmarknadsförvaltningen
samarbetar med barn- och utbildningsförvaltningen gällande skolgång för barn i
skyddat boende, hur staden säkerställer att barn som upplevt våld mot närstående, trots
avsaknad av båda vårdnadshavarnas godkännande, får stöd och beviljade insatser, vad
staden menar med att vi inte vet huruvida fler eller färre kvinnor har sökt stöd hos
kommunen under pandemin? Interpellanten undrar också om hur staden arbetar med
utbildning om mäns våld mot kvinnor för handläggare och chefer samt när staden
förväntas ha upprättat ett IOP-avtal med Kvinnojouren i Sundbyberg?
Mittenstyret är mycket glada över att prestera bra i ytterligare en ranking, särskilt i en så
viktig fråga som arbetet mot våld mot kvinnor. Inför valet 2017 låg Sundbyberg på 97:e
plats, sen dess har staden ökat till plats 4o 2019 och nu ytterligare ökat till plats 30
2021. Det är något att vara stolt över.
Interpellantens frågor är stora och kräver till viss del tekniska svar. Därför har vi valt att
dela upp svaren till varje fråga.
Hur samarbetar social- och arbetsmarknadsförvaltningen med barn- och
utbildningsförvaltningen gällande skolgång för barn i skyddat boende?

Barn som medföljer en förälder till skyddat boende behöver i stort sett alltid byta skola, i
alla fall tillfålligt, på grund av skyddsaspekten. Därför blir det centrala för socialtjänsten
att samarbeta med skolan i den kommun där barnen befinner sig. Barn- och
ungdomsenheterna i Sundbyberg arbetar aktivt med att snabbt säkra skolgång för barn
som kommer till skyddat boende och de skyddade boendena väljs också ut utifrån
kriteriet hur snabbt barnen kan få tillgång till skola. Enheterna har också ett pågående
arbete med att ta fram nya rutiner; att verka för en rutin för samarbete med sektorn för
lärande och bildning kommer att ingå i detta arbete. Det ingår också bland aktiviteterna
i social- och arbetsmarknadsnämndens handlingsplan för våld i nära relation,
hedersrelaterat våld samt prostitution och människohandel 2021-2023.
Hur säkerställer vi att barn som upplevt våld mot närstående, trots avsaknad
av båda vårdnadshavarnas godkännande, får stöd och beviljade insatser?
Det finns enligt lag (6 kap 13a § föräldrabalken) möjlighet för socialnämnden att fatta
beslut om öppna insatser mot den ena vårdnadshavarens vilja. Ett sådant beslut ska,
liksom alla beslut som rör barn, utgå ifrån barnets bästa. Ett skäl till att det inte alltid
bedöms vara till barnets bästa är den påfrestning det kan innebära för ett barn att ta del
av en insats som den ena vårdnadshavaren aktivt motsätter sig. Inom barnenheten har
sådana beslut hittills kunnat undvikas genom att motivera vårdnadshavare till att
samtycka till behövliga insatser. Om en situation skulle uppstå där det bedöms att det
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vore till barnets bästa att fatta beslut mot vårdnadshavares vilja kommer det att tas upp

för beslut på nämnd såsom lagstiftningen tillåter.

Vad menar staden med att vi inte vet huruvida fler eller färre kvinnor har
sökt stöd hos kommunen under pandemin?

I samband med Unizons årliga enkät till kommunerna, som sedan sammanställs i form
av Kvinnofridsbarometern, angav staden svaret Vet ej på frågan huruvida fler eller färre
kvinnor sökt stöd hos kommunen under pandemin. Anledningen till svaret är att
statistiken inte är helt enkel att tolka, vilket också angavs i fältet för kommentarer. Färre
sökte hjälp under 2020 än under 2019 (då det fanns en mycket stor ökning) men
samtidigt fler än 2018.
Det är svårt att veta vad som är en effekt av pandemin, men oron för att våldsutsatta ska
bli isolerade under pandemin har lett till att staden arbetat aktivt med
informationskampanjer. Bland annat genom en trapphuskampanj tidigt under
pandemin, informationssatsning på digitala och fysiska tavlor, reklam i sociala medier,
information på stadens hemsida och genom korta informationsfilmer. Under 2021 har
antalet inkomna aktualiseringar gällande våld i nära relation ökat, liksom antalet
inledda ärenden och placeringar i skyddat boende.
Hur arbetar staden med utbildning om mäns våld mot kvinnor för
handläggare och chefer?

Minst en gång per termin anordnas en utbildning om våld i nära relationer som riktar
sig till samtliga medarbetare inom sektorn för välfärd och omsorg som inte tidigare gått
utbildningen eller motsvarande. Utbildningen innehåller bland annat grundkunskaper
om våld, olika våldsformer, konsekvenser av våld för barn och vuxna, samhällets ansvar
och vilken hjälp våldsutsatta, våldsutövare och barn som upplever våld kan få i
Sundbyberg.
När det gäller hedersrelaterat våld och förtryck hänvisas medarbetare i Sundbyberg till
den utbildning som Origo, Stockholms läns resurscentrum för hedersrelaterat våld och
förtryck, anordnar. För kunskap om prostitution och människohandel har alla
medarbetare möjlighet att gå utbildning genom Mika och KAST, mottagningar för
personer i prostitution och för sexköpare, som staden ingick avtal med 2021.
Två år i rad har En månadfrifrån våld anordnats i samarbete med övriga
nordvästkommuner med digitala, kunskapshöjande föreläsningar riktat till personal.
Utöver det finns nyckelpersoner i frågorna om mäns våld mot kvinnor i alla enheter på
myndighetsavdelningen samt några nyckelpersoner från de andra avdelningarna. Dessa
nyckelpersoner får kontinuerligt vidareutbildning i form av olika föreläsningar och
workshops och de har i uppgift att sprida kunskapen vidare i sina enheter och
avdelningar.
När förväntas staden har upprättat ett IOP-avtal med Kvinnojouren i
Sundbyberg?

I ett tilläggsuppdrag till budgetärendet i kommunfullmäktige den 4 november 2020
uppdrogs staden att teckna ett IOP med Kvinnojouren i Sundbyberg. Tilläggsuppdrag
behöver rymmas inom ramen för den budget som fullmäktige beslutat om. Nämnden
gav den 23 februari 2021 dåvarande social- och arbetsmarknadsförvaltningen
(nuvarande sektorn för välfärd och omsorg) fram till den 31 mars 2021 att teckna ett IOP
med kvinnojouren. Kvinnojouren valde emellertid att tacka nej till ett IOP då stadens
bidrag till partnerskapet, vilket baserades på givna förutsättningar inom budgetram, inte
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bedömdes såsom tillräckliga varmed uppdraget avslutades. Kvinnojouren beviljades i
stället ett verksamhetsbidrag på 8o 000 kronor för 2021.
Något nytt uppdrag att teckna ett IOP med Kvinnojouren i Sundbyberg föreligger inte i
den beslutade budgeten för 2022. Sektorn för välfärd och omsorg och Kvinnojouren är
likväl ömsesidigt positiva till fortsatt dialog och samarbete.
Vi tackar frågeställaren för interpellationen."

Kommunfullmäktiges överläggning

Under överläggningen deltar Amanda Möllenhoff (V), Marie Lundman Völker (S) samt
Moises Ubeira (V).

Anteckning
1.

Interpellationen anses besvarad.
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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)
Kultur- och fritidsnämndens ordförande Johan Storåkers (L) hänvisar till nedanstående
som svar på interpellantens frågor:
"Inledningsvis önskar jag tacka för en välskriven interpellation.
Det är viktigt med ett inkluderande kultur- och fritidsliv med låga trösklar till
deltagande. Detta med anledning av vad kultur- och fritidsverksamheten ger i form av
positiva effekter på den fysiska och psykiska hälsan, för demokratisk utveckling,
gemenskap, glädje och personlig utveckling.
Alla delar av en nämndbudget är inte reglerade i detalj och öronmärkta pengar.
Ovanstående resonemang innebär därför att det inte finns en exakt korrelation mellan
intäktsnivåer och olika satsningar.
Min bedömning är kultur- och fritidsverksamheten i Sundbyberg, oavsett i vilken form
den sker, har utmaningar med att få ekonomin att gå ihop. Det är imponerande med det
slit som alla eldsjälar inom till exempel föreningslivet och personal inom stadens sektor
för kultur- och fritid utför och bidrar med som i sin tur möjliggör mycket kvalitativ och
uppskattad verksamhet.
För Liberalerna och våra samarbetspartier i mittenstyret, Centerpartiet och
Socialdemokraterna, är en offensiv kultur- och fritidsbudget en investering och extra
viktig med tanke på vad pandemin har utmaningar för samhället och sundbybergarnas
hälsa. Då syftar jag både på den psykiska och fysiska hälsan.
Vii mittenstyret är stolta över att kunna satsa ordentligt på kultur- och fritidsområdet i
vår segregerade stad och minska trösklarna till deltagande samt engagemang. Det är
sundbybergarna värda."

Kommunfullmäktiges överläggning

Under överläggningen deltar Max Jedevall Roseneld (M) och Johan Storåkers (L).

Anteckning
1.

Interpellationen anses besvarad.
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§ 70

Dnr: KS-0159/2022

Svar på interpellation - Likabehandling av förtjänstgåva.
Ställd till kommunstyrelsens ordförande av Veronica
Kallander (V)
Kommunfullmäktiges beslut
1. Ärendet bordlägges.
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Information från kommunfullmäktiges revisorer
Vid dagens sammanträde lämnas ingen information från fullmäktiges revisorer.
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§ 72

Information om projektet Sundbybergs Nya Stadskärna
(SNS) och tunnelförläggningen av Mälarbanan
Vid dagens sammanträde deltar projektchef Sara Johansson Widås som informerar om
projektet Sundbybergs Nya Stadskärna (SNS) och tunnelförläggningen av Mälarbanan
genom Centrala Sundbyberg.
Kommunfullmäktiges ledamöter ställer frågor till den föredragande.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige

16 (57)

Protokoll
Sammanträdesdatum

0 ,

2022-03-28

Sundbybergs
stad

§ 73

Dnr: KS-0508/2019

Fyllnadsval efter Cecilia Spoerer Herrera som nämndeman
vid Solna Tingsrätt för tiden fram till den 31 december 2023
Kommunfullmäktiges beslut
1. Till nämndeman vid Solna Tingsrätt för tiden fram till den 31 december 2023
väljs Elisabeth Bergman.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige

17 (57)

Protokoll
Sammanträdesdatum

0

2022-03-28

Sundbybergs
stad

Dnr: KS-0052/2022

§ 74

Fyllnadsval efter Christer Johansson (L) som ersättare i
social- och arbetsmarknadsnämnden för perioden till och
med 31. december 2022
Kommunfullmäktiges beslut
1.

Till ersättare i social- och arbetsmarknadsnämnden för perioden till och med 31

december 2022 väljs Billy Angelica Lindqvist (L).

J sterande5 signatur

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige

18 (57)

Protokoll
Sammanträdesdatum

elf4

2022-03-28

Sundbybergs
stad

Dnr: KS-0052/2022

§ 75

Fyllnadsval av en ersättare (S) i social- och arbetsmarknadsnämnden för perioden till och med 31 december
2022
Kommunfullmäktiges beslut
1.

Till ersättare (S) i social- och arbets-marknadsnämnden för perioden till och
med 31 december 2022 väljs Ulrika Brehmer (S).

Justerandes s'gnatur

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige

19 (57)

Protokoll
Sammanträdesdatum
2022-03-28

9.;
Sundbybergs
stad

§ 76

Dnr: KS-0048/2022

Fyllnadsval av en ersättare (MP) i äldrenämnden för
perioden till och med 31 december 2022
Kommunfullmäktiges beslut
1. Ärendet bordlägges.

Justerapdes signatur

C

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige

20 (57)

Protokoll
Sammanträdesdatum
2022-03-28

Sundbybergs
stad

§ 77

Dnr: KS-0052/2022

Fyllnadsval efter Tania Toufani (V) som ersättare i socialoch arbetsmarknadsnämnden för perioden till och med 31
december 2022
Kommunfullmäktiges beslut
1. Ärendet bordlägges.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige

21 (57)

Protokoll
Sammanträdesdatum

—

2022-03-28

Sundbybergs
stad

§ 78

Dnr: KS-0778/2018

Fyllnadsval efter Anders Pettersson (C) som ersättare i
valnämnden samt fyllnadsval för perioden till och med 31
december 2022
Kommunfullmäktiges beslut
1. Ärendet bordlägges.

Justerandes

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige

22 (57)

Protokoll
Sammanträdesdatum
2022-03-28

§ 79

Dnr: KS-0045/2022

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

1. Markus Jönsson (S) beviljas begärt entledigande
2. Till ersättare i kommunstyrelsen för tiden intill det kommunfullmäktigesammanträde då val av kommunstyrelse hålls nästa gång väljs Erik GutiftrezAranda (S)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige

23 (57)

Protokoll
Sammanträdesdatum
2022-03-28

Sundbybergs
stad

§ 80

Dnr: KS-0047/2022

Avsägelse av Daniel Liljekvist (S) som ersättare i grundskoleoch gymnasienämnden samt fyllnadsval för perioden till och
med 31 december 2022
Kommunfullmäktiges beslut

1. Daniel Liljekvist (S) beviljas begärt entledigande
2. Fyllnadsvalet bordlägges

J usterandesysignatur

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige

24 (57)

Protokoll
Sammanträdesdatum
2022-03-28

Sundbybergs
stad

§ 81

Dnr: KS-0047/2022

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
Kommunfullmäktiges beslut

1. Markus Jönsson (S) beviljas begärt entledigande
2. Till ledamot, tillika 1:e vice ordförande, i grundskole- och gymnasienämnden för
perioden till och med 31 december 2022 väljs Daniel Liljekvist (S)

Justerande7signatur

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige

25 (57)

Protokoll
Sammanträdesdatum
2022-03-28

Sundbybergs
stad

Dnr: KS-0055/2022

§ 82

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

1. Markus Jönsson (S) beviljas begärt entledigande
2. Kommunfullmäktige begär ny sammanräkning hos Länsstyrelsen i Stockholms
län

Justerandes si

atur

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige

Protokoll

26 (57)

Sammanträdesdatum
2022-03-28

Sundbybergs
stad

§ 83

Dnr: KS-0053/2022

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

1. Beatrice Kindembe (S) beviljas begärt entledigande
2. Till ombud till Mälarens vattenvårdsförbund för perioden till och med 31
december 2022 väljs Ayla Eftekhari (S)

Justerandes sjgnatur

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige

27 (57)

Protokoll
Sammanträdesdatum

0

,

2022-03-28

Sundbybergs
stad

§ 84

Dnr: KS-0048/2022

Avsägelse av Kari Vikslätt (S) som ersättare i äldrenämnden
samt fyllnadsval för perioden till och med 31 december
2022
Kommunfullmäktiges beslut

1. Kari Vikslätt (S) beviljas begärt entledigande
2. Till ersättare i äldrenämnden för perioden till och med 31 december 2022 väljs
Johan Ottoson (S)

J sterandes signatur
'1

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige

28 (57)

Protokoll
Sammanträdesdatum
2022-03-28

Sundbybergs
stad

§ 85

Dnr: KS-0048/2022

Fyllnadsval efter Mats Johansson (S) som ledamot i
äldrenämnden samt fyllnadsval för perioden till och med 31
december 2022
Kommunfullmäktiges beslut
1. Till ledamot i äldrenämnden för perioden till och med 31 december 2022 väljs
Kari Vikslätt (S)

Justerandes signatu

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige

29 (57)

Protokoll
Sammanträdesdatum

Ktfl

2022-03-28

Sundbybergs
stad

Dnr: KS-0117/2022

§ 86

Anmälan av kommunfullmäktiges revisorers rapport Uppföljande granskning av informationssäkerhet och GDPR
Kommunfullmäktiges beslut
1.

Anmälan av kommunfullmäktiges revisorers rapport - Uppföljande granskning
av informationssäkerhet och GDPR, godkänns.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige

30 (57)

Protokoll
Sammanträdesdatum
2022-03-28

Sundbybergs
stad

§ 87

Dnr: KS-0537/2021

Anmälan av stadsmiljö- och tekniska nämndens beslut vid
dess sammanträde den 22 februari 2022 — Medborgarförslag - Kampanj om cyklister och fotgängare vid Lötsjön
Kommunfullmäktiges beslut

1. Anmälan av stadsmiljö- och tekniska nämndens beslut vid dess sammanträde
den 22 februari 2022 - Medborgarförslag - Kampanj om cyklister och
fotgängare vid Lötsjön, godkänns

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige

31 (57)

Protokoll
Sammanträdesdatum

erfe

2022-03-28

Sundbybergs
stad

Dnr: KS-0541/2021

§ 88

Anmälan av stadsmiljö- och tekniska nämndens beslut vid
sammanträde den 22 februari 2022 - Medborgarförslag - efaktura för månadsparkering
Kommunfullmäktiges beslut
1.

Anmälan av stadsmiljö- och tekniska nämndens beslut vid sammanträde den 22
februari 2022 - Medborgarförslag - e-faktura för månadsparkering, godkänns

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige

Protokoll

32 (57)

Sammanträdesdatum

-1

2022-03-28

Sundbybergs
stad

§ 89

Dnr: KS-0719/2020

Anmälan av stadsmiljö- och tekniska nämndens beslut vid
dess sammanträde den 22 februari 2022 — Medborgarförslag - Plantering av småträd runt Forskningsringen i
Ursvik
Kommunfullmäktiges beslut
1.

Anmälan av stadsmiljö- och tekniska nämndens beslut vid dess sammanträde
den 22 februari 2022 - Medborgar-förslag - Plantering av småträd runt
Forskningsringen i Ursvik godkänns

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige

33 (57)

Protokoll
Sammanträdesdatum

kr.-11
L.9

2022-03-28

Sundbybergs
stad

Dnr: KS-0721/2020

§ 90

Anmälan av stadsmiljö- och tekniska nämndens beslut vid
dess sammanträde den 22 februari 2022 — Medborgarförslag - Åtgärda Tuvanparken
Kommunfullmäktiges beslut
1.

Anmälan av stadsmiljö- och tekniska nämndens beslut vid dess sammanträde
den 22 februari 2022 - Medborgar-förslag - Åtgärda Tuvanparken godkänns

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige

34 (57)

Protokoll
Sammanträdesdatum
2022-03-28

I-, Z1:1
Sundbybergs
stad

§ 91

Dnr: KS-0740/2020

Anmälan av valnämndens beslut vid dess sammanträde den
14 februari 2022 - Svar på medborgarförslag — Likabehandling av alla anmälda partier avseende valsedelsutläggning
2022
Kommunfullmäktiges beslut
1. Anmälan av valnämndens beslut vid dess sammanträde den 14 februari 2022 Svar på medborgarförslag — Likabehandling av alla anmälda partier avseende
valsedelsutläggning 2022 godkänns

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige

35 (5 7)

Protokoll
Sammanträdesdatum
2022-03-28

Sundbybergs
stad

§ 92

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
Kommunstyrelsens protokoll den 14 mars 2022, § 30

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 lo, 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

Kommunfullmäktige

36 (57)

Protokoll
Sammanträdesdatum

Ö

2022-03-28

Sundbybergs
stad

Kommunfullmäktiges beslut
1.

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

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

Justerandes sig9atur

L

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige

37 (57)

Protokoll
Sammanträdesdatum
2022-03-28

Sundbybergs
stad

§ 93

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
Kommunstyrelsens protokoll den 14 mars 2022, § 31

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 i1 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.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige

38 (57)

Protokoll
Sammanträdesdatum
2022-03-28

Sundbybergs
stad

Kommunfullmäktiges beslut
1. Intentionsavtal mellan Sundbybergs stad och BRF Bällsta Strand 1 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.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige

39 (57)

Protokoll
Sammanträdesdatum
2022-03-28

c
Sundbybergs
stad

§ 94

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
Kommunstyrelsens protokoll den 14 mars 2022, § 32

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 ro 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 ldargöras 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

Kommunfullmäktige

40 (57)

Protokoll
Sammanträdesdatum
2022-03-28

Sundbybergs
stad

Kommunfullmäktiges beslut
1.

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

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

Justerandes,signatur
f
zi

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige

41 (57)

Protokoll
Sammanträdesdatum
2022-03-28

1:1:1
Sundbybergs
stad

§ 95

Dnr: KS-0007/2022

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
Kommunstyrelsens protokoll den 14 mars 2022, § 33

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 11 och Eken 13.
Intentionsavtalet har upprättats i dialog med samtliga fastighetsägare till Eken 8, Eken
9, Eken lo, 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.
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Kommunfullmäktiges beslut
1. Intentionsavtal mellan Sundbybergs stad och BRF Bällsta Bro för utveckling 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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§ 96

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
Kommunstyrelsens protokoll den 14 mars 2022, § 34

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 ro, 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 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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Kommunfullmäktiges beslut
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.

Justerandes signatur
(

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige

45 (57)

Protokoll
Sammanträdesdatum

.9 •

2022-03-28

Sundbybergs
stad

Dnr: KS-0007/2018

§ 98

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
Kommunstyrelsens protokoll den 14 mars 2022, § 36

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.

Kommunfullmäktiges överläggning
Yrkande

Stefan Bergström (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Under överläggningen yttrar sig Axel Conradi (M), Moises Ubeira (V) och Gary Aelius
(SD).
Propositionsordning

Ordföranden konstaterar att endast kommunstyrelsens förslag föreligger och att
kommunfullmäktige bifaller detta.

Kommunfullmäktiges beslut
1.

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

Särskilda yttranden
Axel Conradi (M) och Moises Ubeira (V) anmäler särskilda yttranden.
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28 mars 2022
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Svar på medborgarförslag — Låt de intresserade bostadsrättsföreningarna
köpa sina bostäder innan det är för sent

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

Hyresrätter är
trygghet

Kommunfullmäktiges sammanträde
28 mars 2022
Ärende 34 "Svar på medborgarförslag - Låt de intresserade
bostadsrättsföreningarna köpa sina bostäder (...)"
Yttrande

Sundbyberg stad ska vara en stad för alla oavsett storlek på familj eller storlek på
plånbok. Vii Vänsterpartiet tror på en stark allmännytta och att det finns gott om
hyresrätter med rimlig hyra. Det är bra för Sundbyberg.
Medborgarförslaget föreslår att låta hyresgäster ombilda sina hem till bostadsrätter.
Skälen för detta menar förslagsställaren handlar främst om att ombildning kommer bidra
till en tryggare miljö för alla i området.
Vänsterpartiet instämmer i att det är viktigt att arbeta med trygghet vad gäller
bostadsfrågor och framför allt arbeta aktivt gentemot otillåten andrahandsuthyrning.
Därför lade vi en motion 2016 med fokus på vilka åtgärder Fastighets AB Förvaltaren
vidtagit kring otillåten andrahandsuthyrning. Den besvarades 2020. Om arbetet med
otillåten andrahandsuthyrning eller andra trygghetsfrågor inte genomförs i tillräcklig
grad, bör detta lyftas till ansvariga.
Att välja ombildning som trygghetsskapande åtgärd skulle snarare göra att fler hamnar i
en otrygg situation då tillgången till bostäder som de flesta har råd med minskar för den
stora m
iteten.

7'
L Moiss Ubeira
Vänsterpartiet

Vänsterpartiet Sundbyberg
sundbyberg@vansterpartiet.se
www.vsundbyberg.se
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§ 99

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
Kommunstyrelsens protokoll den 14 mars 2022, § 37

Tillkommande beslutsunderlag
•

Sverigedemokraternas skrivelse den 28 mars 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.

Kommunfullmäktiges överläggning
Yrkanden

Gary Aelius (SD) yrkar bifall till Sverigedemokraternas skrivelse den 28 mars 2022
innebärande att medborgarförslaget ska bifallas.
Peter Schilling (S), Stefan Bergström (C) och Moises Ubeira (V) yrkar bifall till
kommunstyrelsens förslag.

Peter Schilling (S) och Moises Ubeira (V) yrkar avslag på det av Gary Aelius (SD)
framställda yrkandet.
Under överläggningen yttrar sig Axel Conradi (M), Marcus Jonsson (KD), Paulos Abraha
(KD) samt Roya Asadzadeh (V) i övrigt.
Propositionsordning

Ordföranden konstaterar att två förslag föreligger; dels kommunstyrelsens förslag och
dels det av Gary Aelius (SD) framställda yrkandet innebärande att medborgarförslaget
ska bifallas. Ordföranden ställer proposition på de båda förslagen och finner att
kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag varefter votering begärs.
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Voteringsproposition

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

Voteringsresultat

Omröstningen utfaller sålunda (voteringsbilaga):

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

52
6
3

Ordföranden konstaterar att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag.

Kommunfullmäktiges beslut
1.

Förslag till svar den 25 januari 2022 godkänns och skickas som svar på
medborgarförslaget.

Reservation

Kommunfullmäktigegruppen för Sverigedemokraterna reserverar sig mot beslutet.

Särskilda yttranden

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

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Voteringsresultat

Sundbyberg
kommunfullmäktige
Mötesdatum: 2022-0328

Möte: kommunfullmäktiges sammanträde

Tidpunkt: 19:51:55

Beskrivning: omröstning om kommunstyrelsens förslag och det av
Gary Aelius (SD) framställda yrkandet innebärande att
medborgarförslaget ska bifallas.

ÄrendeNr: 35.

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

Propositionstext: den som vill bifalla kommunstyrelsens förslag röstar ja. Den det ej vill röstar
nej. Vinner nej har kommunfullmäktige beslutat att bifalla Gary Aelius (SD) förslag.

Antal Ja: 52

Antal Frånv: 3

Antal Avstår: 0

Antal Nej: 6

Funktion

Plats

Antal Kvittade: 0

Resultat

Namn

Parti

Paulos Abraha Desta

KD

42 Ledamot

Ja

Kajsa Adenbäck

S

26 Ledamot

Ja

Gary Aelius

SD

52 Ledamot

Nej

Anne Ahluwalia

MP

58 Ledamot

Ja

Roya Asadzadeh

V

7 Ledamot

Ja

Hans Beausang

M

22 Ledamot

Ja

Hans Beckerman

M

21 Ledamot

Ja

Elisabeth Bergman

MP

57 Ersättare

Ja

Stefan Bergström

C

16 Ledamot

Ja

Maria Bohman Kreij

KD

44 Ledamot

Ja

Jan Bojling

M

59 2:e v Ordf

Ja

Gunnar Carlsson

C

13 Ersättare

Ja

Lars A Carlsson

SD

40 Ledamot

Nej

Carina CoMs

SD

54 Ledamot

Nej

Ayla Eftekhari

S

2 Ledamot

Ja

Anders Eklund

SD

51 Ersättare

Nej

Eva Eklund Warnke

V

5 Ersättare

Ja

Anton Fendert

MP

55 Ledamot

Frånvarande

Christina Fjellström

S

61 Ordförande

Ja

Inger Gran

L

60 1:e v Ordf

Ja

Anna-Lena Hammarin

L

30 Ledamot

Ja

Sara Hamrin

V

18 Ersättare

Ja

Antina-Maria Hessel

C

15 Ledamot

Ja

Max Jedevall Roseneld

M

34 Ledamot

Ja

Marcus Jonsson

KD

43 Ledamot

Ja

Sasan Kanani

V

17 Ledamot

Ja

Jarmo Kärävä

SD

41 Ledamot

Nej

Morgan Lindqvist

M

10 Ledamot

Ja

Inger Lundberg

S

49 Ersättare

Ja

Marie Lundman Völker

S

38 Ledamot

Ja

Plenum Debat

CP)

Vot ri
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Voteringsresultat

Sundbyberg
kommunfullmäktige
Mötesdatum: 2022-0328

Möte: kommunfullmäktiges sammanträde

Tidpunkt: 19:51:55

Beskrivning: omröstning om kommunstyrelsens förslag och det av
Gary Aelius (SD) framställda yrkandet innebärande att
medborgarförslaget ska bifallas.

ÄrendeNr: 35.

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

Propositionstext: den som vill bifalla kommunstyrelsens förslag röstar ja. Den det ej vill röstar
nej. Vinner nej har kommunfullmäktige beslutat att bifalla Gary Aelius (SD) förslag.

Antal Ja: 52

Antal Avstår: 0

Antal Nej: 6

Antal Frånv: 3

Antal Kvittade: 0

Nina Lundström

29 Ledamot

Ja

Göran Lööv

32 Ledamot

Ja

Josefine Mittermaier

11 Ersättare

Ja

19 Ledamot

Ja

Viktoria Nilsson

23 Ersättare

Ja

Eva Pavoni

20 Ledamot

Ja

Henrik Persson

31 Ledamot

Ja

Reine Persson

3 Ersättare

Ja

27 Ledamot

Ja

Anette Pettersson

25 Ersättare

Ja

Elsa Pettersson

33 Ledamot

Ja

Saleh Rahman

46 Ersättare

Ja

Pa Sanyang

24 Ersättare

Ja

4 Ledamot

Ja

Amanda Möllenhoff

Anders Pettersson

V

C

Peter Schilling

45 Ledamot

Jenny Segeljakt

Frånvarande

9 Ersättare

Ja

48 Ledamot

Ja

56 Ledamot

Ja

28 Ledamot

Ja

35 Ledamot

Frånvarande

Michael Teklay

39 Ledamot

Ja

Patrik Tengberg

37 Ledamot

Ja

8 Ersättare

Ja

Alireza Shokouhi
Jörgen SilM
Martin Solberg

MP

Johan Storåkers
Staffan Sunden

M

Tobias Tengström

V

Richard Torsslow

SD

Moises Ubeira

V

53 Ledamot

Nej

6 Ledamot

Ja

50 Ledamot

Ja

14 Ledamot

Ja

47 Ledamot

Ja

1 Ersättare

Ja

Annika Zetterlund

12 Ledamot

Ja

Sofie Ågren Mandoki

36 Ledamot

Ja

Alexandra Völker
Tom Wadegård
Esma Yagci

C

Åsa Zetterberg

Utskrivet: 2022-03-30 19:50
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Svar på medborgarförslag — Erbjuda förvaltarens hyresgäster att ombilda sin
hyresrätt till en bostadsrätt för marknadspris

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

Kommunfullmäktiges sammanträde
28 mars 2022
Ärende 35 "Svar på medborgarförslag - Erbjuda förvaltarens
hyresgäster att ombilda sin hyresrätt till en bostadsrätt (...)"

Yttrande

Sundbyberg stad ska vara en stad där alla kan bo oavsett storlek på familj eller storlek på
plånbok. Vii Vänsterpartiet tror på en stark allmännytta och att det finns gott om
hyresrätter med rimlig hyra. Det är bra för Sundbyberg.
Medborgarförslaget föreslår att låta hyresgäster ombilda sina hem till bostadsrätter.
Skälen för detta menar förslagsställaren handlar om att ge människor en chans att ta sig in
på bostadsmarknaden. Förslagsställaren lyfter även att det är bra för områden som har en
högre andel hyresrätter, då ombildningar sägs minska segregationen genom en större
blandning av boendetyper. Att fler äger sin bostad menar även förslagsställaren ska leda
det till att fler blir intresserad av området eftersom man då bor där mer permanent.
Vänsterpartiet instämmer i att bostadsmarknaden i Sundbyberg är mycket ansträngd. Idag
präglas bostadsmarknaden av brist, enorma kostnader och stora risker. I Sundbyberg har
vi under många år byggt mycket, men främst dyra bostadsrätter och hyresrätter med höga
hyror som få har råd att bo i.
En ombildning är sällan gynnsam för den stora majoriteten i en kommun. De som bor i en
hyresrätt är redan i bostadsmarknaden och har en trygghet i sin bostad. Att ombilda skulle
alltså inte leda till att den boende kommer in på bostadsmarknaden. Men ytterligare
ombildningar skulle minska möjligheterna för andra att ta sig in på bostadsmarknaden då
andelen bostäder som är tillgängliga för alla plånböcker — det vill säga hyresrätter —
faktiskt minskar. Det som händer när vi säljer ut allmännyttiga lägenheter är att fler far
konkurrera om färre hyreslägenheter och många tvingas bo med osäkra
andrahandskontrakt.
Att ha blandade boendeformer i olika stadsdelar är en bra utgångspunkt, något som alla
partier påstår sig stå för. Men det är tydligt att detta bara verkar gälla när det handlar om
områden där hyresrätter är i majoritet. Vii Vänsterpartiet är alltför ofta ensamma i åsikten
att principen om blandade boendeformer ska gälla områden där bostadsrätter eller
liknande är i majoritet. De mest segregerade områdena i Stockholm idag
är trots allt villaförorter. Är syftet att erbjuda fler möjlighet att bo i
Vänsterpartiet Sundbyberg
sundbyberg@vansterpartiet.se
www.vsundbyberg.se

.40

bostadsrätt är i så fall en bättre lösning än ombildningar, att faktiskt bygga fler
bostadsrätter. Vi får då fler bostadsrätter och den stora majoriteten förlorar inte heller
tillgång till hyresrätter.
Angående påståendet att bostadsrätter kan få boende att bry sig mer om sitt område och i
högre grad bo kvar permanent, så stämmer det i vissa fall men inte i andra.
Hyresgästföreningen har gjort flertalet rapporter om att många boenden flyttar snabbt från
sitt område direkt efter en ombildning. Detta visar snarare på en tendens att boende röstar
för en ombildning och därefter direkt lämnar sitt område, till exempel för att göra en
ekonomisk vinst på sin lägenhet. För den stora majoriteten så förlorar vi tillgång till
hyresrätter och vårt gemensamma bostadsbolag försvagas ekonomiskt på lång sikt.
Med detta yttrande vill Vänsterpartiet tydligt redovisa varför ombildningar av hyresrätter
inte är en hållbar strategi för att bryta bostadsbristen och stärka möjligheten för den stora
majoriteten att få tak över huvudet. Sundbyberg ska ha en stark allmännytta och alla ska
ha rådalt bo i vår fina stad.

°Ise's Ubeira
Vänsterpartiet

Vänsterpartiet Sundbyberg
sundbyberg@vansterpartiet.se
www.vsundbyberg.se
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Protokoll
Sammanträdesdatum
2022-03-28

Sundbybergs
stad

§ 100

Dnr: KS-0805/2019

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
Kommunstyrelsens protokoll den 14 mars 2022, § 39

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.

Kommunfullmäktiges beslut

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

Kommunfullmäktige
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Protokoll
Sammanträdesdatum
2022-03-28

,
Sundbybergs
stad

Dnr: KS-0561/2015

§ 101

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
Kommunstyrelsens protokoll den 14 mars 2022, § 38

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.

Kommunfullmäktiges beslut
1.

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

Justerandes signatur

c'6

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige
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Protokoll
Sammanträdesdatum
2022-03-28

)

Sundbybergs
stad

§ 102

Dnr: KS-0213/2022

Motion - Moderaternas plan för en bättre förskola i
Sundbyberg. Väckt av Annika Zetterlund (M)
Kommunfullmäktiges beslut
1. Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige
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Protokoll
Sammanträdesdatum
2022-03-28

Sundbybergs
stad

§ 103

Dnr: KS-0215/2022

Motion - Nollvision för mäns våld mot kvinnor. Väckt av
Moiså Ubeira (V), Roya Asadzadeh (V), Sasan Kanani (V),
Amanda Möllenhoff (V) och Tobias Tengström (V)
Kommunfullmäktiges beslut
1. Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning.

Justerandes signatur
1I

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige
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Protokoll
Sammanträdesdatum
2022-03-28

Sundbybergs
stad

§ 104

Dnr: KS-0216/2022

Motion - Bygg ut och renovera Duvboskolan. Väckt av
Moises Ubeira (V), Roya Asadzadeh (V), Sasan Kanani (V),
Amanda Möllenhoff (V), Tobias Tengström (V) och Eva
Eklund-Warnke (V)
Kommunfullmäktiges beslut
1. Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning.

Justerandes signatur
• -•\

Utdragsbestyrkande

434th)

Kommunfullmäktige
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Protokoll
Sammanträdesdatum

0

0
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Sundbybergs
stad

§ 105

Dnr: KS-0217/2022

Motion - Kartlägg eventuell tystnadskultur i Sundbyberg.
Väckt av Gary Aelius (SD), Richard Torsslow (SD), Carina
Cortes (SD), Jarmo Kärävä (SD), Lars A Carlsson (SD) och
Anders Eklund (SD)
Kommunfullmäktiges beslut

1.

Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning.

Justerand?s signatur

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige
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Protokoll
Sammanträdesdatum
2022-03-28

0 )
Sundbybergs
stad

§ 106

Dnr: KS-0220/2022

Motion - Omställning av Sundbybergs fordonsflotta fossilbränslefri snöröjning. Väckt av Martin Solberg (MP)
Kommunfullmäktiges beslut
1. Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning.

Justerande, signatur

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige
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Protokoll
Sammanträdesdatum
2022-03-28

§ 107

Dnr: KS-0214/2022

Interpellation - Ska barn användas som integrationsverktyg i
Sundbyberg? Väckt av Morgan Lindqvist (M)
Kommunfullmäktiges beslut
1. Interpellationen får ställas och besvaras vid kommande sammanträde.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige
Lom

Protokoll
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Sammanträdesdatum
2022-03-28

,

Sundbybergs
stad

§ 108

Dnr: KS-0218/2022

Interpellation - Hur ska Vasagatans sommargågata blir
bilfri? Väckt av Martin Solberg (MP)
Kommunfullmäktiges beslut

1.

Interpellationen får ställas och besvaras vid kommande sammanträde.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige

Protokoll
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Sammanträdesdatum
2022-03-28

Sundbybergs
stad

§ 109

Dnr: KS-0219/2022

Interpellation - Hur ska framkomligheten på Landsvägen
säkras? Väckt av Martin Solberg (MP)
Kommunfullmäktiges beslut
1.

Interpellationen får ställas och besvaras vid kommande sammanträde.

Justerandes, jgnatur

Utdragsbestyrkande

