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Kallelse

Kallelse har skett i behörig ordning

Plats och tid:

Sammanträdesrum Lövsalen, stadshuset, den 26 april 2022, 18:00- 18:50

Beslutande:

Stefan Bergström (C), ordförande
I nger Gran (L)
Martin Solberg (M P)
Leif Elofsson (S)
Marja Beckius (S)
Eva Pavoni (M )
Hans Beausang (M )
August Flensburg
Henry Jensen (SD)
Niklas Löfgren (C) ersätter Gunnar Carlsson (C)
Ulf Schröder (L)
Hans Beckerman (M) ersätter Kjell M attsson (KD)
Thomas Lundin (S)
Yoseph Yohannes (S)
Sara Hamrin (V)
David Gotthold (L)
I nger Olsson (L)

Ersättare:

Övriga deltagare:
Fredrik Härdén.
samhällsbyggnadsdirektör
Marie Boussard Allvise,
anläggningsingenjör § 46
Magnus Lundin, produktionsledare §
46
Paulina Axelsson, nämndsekreterare
Jessica Creutzer Sternö,
verksamhetsutvecklare

Utses att
justera:

Martin Solberg (MP)

Plats och tid
för justering:

Stadshuset, Östra M adenvägen 4, torsdagen den 28 april 2o22.

Underskrifter:

Sekreterare

_______________________________
Paulina Axelsson

Ordförande

______________________________________________________
Stefan Bergström

Justerare

______________________________________________________
Martin Solberg

Paragraf

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

2022-04-

Datum när anslaget tas ner

Förvaringsplats för protokoll

Stadshuset, Hallonbergen
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§ 46

Information från sektorn för samhällsbyggnad
Sammanfattning
M arie Boussard Allvise och M agnus Lundin, tekniska enheten informerar om nätverk
över kommungränser kopplat till schakttillstånd med mera.

Stadsmiljö- och tekniska nämndens överläggning
Under överläggningen yttrar sig Eva Pavoni (M) och I nger Gran (L).

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 47

Beslut om rätt att närvara vid nämndens sammanträde den 26
april 2022
Stadsmiljö- och tekniska nämndens beslut
1. Jessica Creutzer Sternö, verksamhetsutvecklare, får närvara vid nämndens
sammanträde den 26 april 2022.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 48

Dnr: STN-0029/ 2022

Svar på remiss - Medborgarförslag - Främja rökfria miljöer genom att
införa rökfria parker
Beslutsunderlag
Remiss - M edborgarförslag - Främja rökfria miljöer genom att införa rökfria
parker, inkom den 2 februari 2022
Sektorn för samhällsbyggnads skrivelse den 28 mars 2022
Förslag till svar den 30 mars 2022

Sammanfattning
M edbor garförsl aget ”Främja rökfria miljöer genom att införa rökfria parker” väckt es i
kommunfullmäktige den 22 februari 2021 som beslutade att kommunstyrelsen skulle
hantera ärendet. Förslagsställaren föreslår att för att främja rökfria miljöer, bör staden
införa rökfria parker. Modellen tillämpas enligt förslagsställaren i flera europeiska
huvudstäder bland annat London, M adrid och Paris. Stadsmiljö- och tekniska nämnden
har fått medborgarförslaget på remiss för yttrande till kommunstyrelsen.
I dag finns rökförbud i enlighet med lagen (2018: 2088) om tobak och liknande
pr odukter i stadens lekplatser. Nämndens bedömning är att det finns stora utmaningar
att införa ett rökförbud så brett som medborgarförslaget vill utifrån såväl rätt slig grund,
genomförbarhet och uppföljning. Nämnden och dess sektor kommer dock se över
informationen om rökförbud vid stadens lekplatser om den behöver utvecklas.

Stadsmiljö- och tekniska nämndens överläggning
Under överläggningen yttrar sig Henry Jensen (SD), Hans Beausang (M ) och Niklas
Löfgren(C).

Stadsmiljö- och tekniska nämndens beslut
1.

Förslag till svar på remiss den 28 mars 2022 godkänns och skickas som svar på
kommunst yrel sens r em iss ” Medbor garförsl ag – Främja rökfria miljöer genom
att införa rökfria parker.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 49

Dnr: STN-0070/ 2022

Svar på remiss - Investeringsprojekt 90349 Ny motionsgård, Milot
byggnad 78 – beslut om program, projektering och genomförande
Beslutsunderlag
Remiss "I nvesteringsprojekt 90349 Ny motionsgård, M ilot byggnad 78 – beslut
om program, projektering och genomförande" inkom den 28 februari 2022
Sektorn för samhällsbyggnads skrivelse den 25 mars 2022.
Förslag till svar den 25 mars 2022

Sammanfattning
Kommunstyrelsen fattade den 14 september 2020 beslut om att inleda en förstudi e för
utökning av Ursvikskolan genom att omvandla Ursviks motionsgård till grundskola.
Samtidigt fattade kommunstyrelsen beslut om en förstudie för nya ersättningslokaler för
den befintliga verksamheten i Ursviks motionsgård.
Förstudien har utförts utifrån kultur- och fritidsförvaltningens behovsanalys.
Först udien visar at t ”byggn ad 78” i Mil ot kan anpassas t il l at t fungera för
motionsgårdens verksamhet. Föreningarna som är verksamma i nuvarande motionsgård
har också ut t ryckt int resse f ör ”byggnad 78”, då de anser att lokalen ligger centralt för
dem - ”M it t i spåret ”.
Lokalen kommer att kräva tillgänglighets- och säkerhetsåtgärder samt en
energieffektivisering enligt dagens myndighetskrav. Byggnaden har idag uppvärmning
via oljepanna, vilken avvecklas och ersätts med ett mer effektivt och miljövänligt
värmesystem.
I nvesteringsprojekt 90346, Ursviks motionsgård/ ny skola, hanteras i separat ärende,
STN 0071/ 2022.

Stadsmiljö- och tekniska nämndens överläggning
Under överläggningen yttrar sig M artin Solberg (MP).

Stadsmiljö- och tekniska nämndens beslut
1.

Förslag till svar den 25 mars 2022 godkänns som svar på kommunstyrelsens
remiss ” I n vest er ingsproj ekt 90349 N y mot ionsgård, M il ot byggnad 78 – beslut
om program , projekt erin g och genomförande” .

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 50

Dnr: STN-0071/ 2022

Svar på remiss - Investeringsprojekt 90346 Ursvikskolan, Ursviks
motionsgård – beslut om program, projektering och genomförande
Beslutsunderlag
Remiss " Investeringsprojekt 90346 Ursvikskolan, Ursviks motionsgård – beslut
om program, projektering och genomförande " inkom den 28 februari 2022
Sektorn för samhällsbyggnads skrivelse den 25 mars 2022.
Förslag till svar den 25 mars 2022

Sammanfattning
Sundbyberg har ett ökat behov av grundskolekapacitet för hela staden, i synnerhet i
stadens utbyggnadsområden i norr. Kommunstyrelsen fattade den 14 september 2020
beslut om att inleda förstudie för utökning av Ursvikskolan genom att omvandla Ursviks
motionsgård till grundskola.
M otionsgården har detaljplan för skola och ett kulturhistoriskt skydd. Lokalfastigheter i
Sundbyberg AB har genomfört en inledande utredning om att bygga om motionsgården
till grundskola. Kultur- och fritidsförvaltningen har idag verksamhet i den aktuella
byggnaden och Lokalfastigheter har även fått en beställning på att utföra en förstudie
gäll ande ersät t nin gslokal er, där en före det t a skjut bana, ”byggnad 78” i M il ot , har
bedömts vara bäst lämplig som ersättningslokal.
Om staden bygger om motionsgården till skola behöver den verksamhet som kultur - och
frit idsförval t n ingen bedri ver i mot ionsgården förfoga över ” byggnad 78 ”. Dessa t vå
projekt kan projekteras och byggas om samtidigt, för att därigenom skapa en ekonomisk
och tidsmässig synergieffekt.
Denna förstudie har fokuserat på verksamhetskrav, funktioner och förutsättningar för
att bygga om motionsgården till funktionsdugliga skollokaler. Förstudien ska utgöra ett
underlag för att i kommande steg arbeta vidare med program och projektering.
Förstudien gällande ersättningslokal för kultur- och fritidsförvaltningen hanteras i
separat ärende, STN 0070/ 2022.

Stadsmiljö- och tekniska nämndens beslut
1.

Förslag till svar den 25 mars 2022 godkänns som svar på kommunstyrelsens
remiss ” I nvesteringsprojekt 90346 Ursvikskolan, Ursviks motionsgård – beslut
om program, projektering och genomförande”.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 51

Dnr: STN-0152/ 2022

Svar på remiss - Inbjudan från Trafikverket att lämna synpunkter
över Järnvägsplan för anläggning av Mälarbanan delen HuvudstaDuvbo i Solna, Sundbyberg och Stockholms kommuner
Beslutsunderlag
Remiss - I nbjudan från Trafikverket att lämna synpunkter över Järnvägsplan för
anläggning av Mälarbanan delen Huvudsta-Duvbo i Solna, Sundbyberg och
Stockholms kommuner
Sektorn för samhällsbyggnads skrivelse den 21 april 2022
Förslag till svar den 21 april 2022

Sammanfattning
Trafikverket Region Stockholm har upprättat förslag till järnvägsplan för ombyggnad av
järnväg på M älarbanan, delen Huvudsta-Duvbo, i Sundbyberg, Solna och Stockholm.
Planen visar utbyggnaden av M älarbanan från två spår till fyra samt ett nytt
anslutningsspår till Tomteboda bangård. Därtill kommer nya stationer i Sundbyberg och
Huvudsta samt att järnvägen förläggs i tunnel genom centrala Sundbyberg samt i
Huvudsta.
Järnvägsplanen för den aktuella sträckan har varit ute på samråd under 2020 och 2021.
Utifrån inkomna synpunkter har mindre ändringar genomförts i järnvägsplanen efter
granskningsperioderna. Synpunkter och Trafikverkets bemötande av synpunkterna har
sammanställts i granskningsutlåtanden. Ändringarna sammanfattas i ändrings-PM .
Trafikverket region Stockholm har nu överlämnat järnvägsplanen till Trafikverket för
fastställelseprövning. I nnan beslut fattas har handlingar skickats för synpunkter till
Sundbyberg stad. Länsstyrelsen i Stockholm har i ett yttrande tillstyrkt att
järnvägsplanen fastställs.
Stadsmiljö- och tekniska nämnden kvarstår vid sina tidigare synpunkter.

Stadsmiljö- och tekniska nämndens beslut
1.

Förslag till svar den 21 april 2022 godkänns och skickas som svar på
kommunst yrel sens r em iss ”I nbjudan från Trafikverket att lämna synpunkter
över Järnvägsplan för anläggning av M älarbanan delen Huvudsta-Duvbo i
Solna, Sundbyberg och Stockholms kommuner ”.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

8 (22)

Stadsmiljö- och tekniska nämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum
2022-04-26

§ 52

Dnr: STN-0190/ 2021

Medborgarförslag – hundrastgård och fler soptunnor i
Ursvik
Beslutsunderlag
M edborgarförslag – hundrastgård och fler soptunnor i Ursvik, väckt vid
kommunfullmäktiges sammanträde den 26 april 2021
Sektorn för samhällsbyggnads skrivelse den 28 februari 2022
Förslag till svar den 28 februari 2022

Sammanfattning
Förslagsställaren efterfrågar en hundrastgård i Ursvik. I nhägnade hundrastgårdar är
uppskattade, även i områden där det finns goda möjligheter till hundpromenader. Dels
ger de möjlighet för hundarna att springa fritt, dels är de mötesplatser för både hundar
och människor. Förslagsställaren efterfrågar även fler soptunnor i Ursvik, eller åtkomst
till innergårdarnas sopstationer.
I Sundbyberg finns idag fyra hundrastgårdar på allmän platsmark i staden och de ligger
alla söder om Enköpingsvägen. Mer info om stadens hundrastgårdar finns på stadens
hemsida: https:/ / www.sundbyberg.se/ kultur-fritid/ natur-parker-ochlekplatser/ hundrastplatser.html
En ny hundrastgård är planerad på Kvarnkullen i sydvästra Ursvik, men tidplanen för
anläggandet av parken är i dagsläget osäker. Det är därför önskvärt att undersöka om
det finns en plats där en tillfällig eller permanent hundrastgård kan anläggas tidigare än
den på Kvarnkullen. En möjlig placering är i M iloområdet, nära entrén till I gelbäckens
naturreservat. Det skulle kunna minska risken att hundar släpps lösa inom natur reservatet. Tillsammans med en hundrastgård i Kvarnkullen skulle den geografiska
fördelningen i Stora Ursvik bli god i staden.
I Stora Ursvik bedömmer nämnden att det finns relativt många papperskorgar på
allmän platsmark (44 st i Stora Ursvik och 13 st i Lilla Ursvik), men antalet ses över
kontinuerligt och omdisponeras vid behov. Det kompletteras även med nya om behovet
och resurser finns för det inom verksamheten. Finns det önskemål om specifika platser
så tar gärna nämnden och dess sektor emot önskemålen till vårt servicecenter som nås
på e:post: servicecenter@sundbyberg.se alternativt telefon 08-706 65 00.
Vad det gäller soptunnor på bostadsgårdar är det upp till fastighetsägarna om de vill
öppna dem för allmänheten.
Nämnden och dess sektor bedömer att det i dagsläget finns relativt många
papperskorgar i aktuellt område och planerar ingen utökning av antalet papperskorgar,
men behovet ses över kontinuerligt. När det gäller förslagsställarens önskemål om ny
hundrastgård i Ursvik så planeras det för en sådan i Kvarnkullens park. Nämnden och
dess sektor har som målbild att under 2022 utreda möjligheterna att tillskapa en
temporär hundrastgård någonstans norr om Enköpingsvägen i väntan på att
Kvarnkullens park utvecklas.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Stadsmiljö- och tekniska nämndens beslut
1.

Förslag till svar den 28 februari 2022 godkänns och skickas som svar på
medbor garförsl aget ” Medborgarförslag – hundrastgård och fler soptunnor i
U rsvi k”.

2. Stadsmiljö- och tekniska nämnden anmäler beslut i ärendet till
Kommunfullmäktige.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 53

Dnr: STN-0423/ 2020

Medborgarförslag - 2 st. padelbanor på gamla Baseballsplan med
träd runt.Två banor vid Ör finns reception redan
Beslutsunderlag
M edborgarförslag - 2 st. padelbanor på gamla Baseballsplan med träd runt.Två
banor vid Ör finns reception redan, väckt vid kommunfullmäktiges
sammanträde den 19 oktober 2022 § 341
Sektorn för samhällsbyggnads skrivelse den 22 mars 2022
Förslag till svar den 22 mars 2022

Sammanfattning
M edbor garförsl aget ”2 st. padelbanor på gamla Baseballsplan med träd runt . Två banor
vid Ör finns reception redan” väckt es i kommunful l mäkt ige den 19 okt ober 20 20 .
Förslagsställaren föreslår att bygga två padelbanor utomhus på den gamla
baseballplanen i Ör.
Stadsmiljö- och tekniska nämnden har haft dialog med kultur- och fritidsnämnden
gällande ärendet och kan konstatera att förslaget går i linje med stadens idrottspolitiska
program. Stadsmiljö- och tekniska nämnden har framtagna utvecklingsplaner för
platsen med fokus på utvecklingen av parkmiljön med flera mötesplatser såsom lekplats,
parkbänkar och utvecklade planteringar. Nämnden anser att det inte ska byggas
padelbanor på platsen utan miljön ska ha ett bredare användningsområde i enlighet
med de utvecklingsplaner som finns för parkområdet.
Nämnden kan konstatera att fyra padelbanor intill tennishallen i Ör är redan byggda och
hänvisar till dem för att spela padel.

Stadsmiljö- och tekniska nämndens beslut
1.

Förslag till svar den 22 mars 2022 godkänns och skickas som svar på
medbor garförsl aget ”2 st. padelbanor på gamla Baseballsplan med träd runt.
Två banor vid Ör finns reception redan”.

2. Stadsmiljö- och tekniska nämnden anmäler beslut i ärendet till
Kommunfullmäktige.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 54

Dnr: STN-0424/ 2020

Medborgarförslag - Bygg padelbanor utomhus vid gamla
basebollplanen i Duvbo
Beslutsunderlag
M edborgarförslag “Bygg padelbanor utomhus vid gamla basebollplanen i
Duvbo”, från kommunfullmäktige den 19 oktober 2022 §342
Sektorn för samhällsbyggnads skrivelse den 24 mars 2022
Förslag till svar den 24 mars 2022

Sammanfattning
M edborgarförslaget “Bygg padelbanor ut omhus vid gamla basebol l pl an en i Duvbo”
väcktes i kommunfullmäktige den 19 oktober 2022 § 342. Förslagsställaren föreslår att
utomhuspadelbanor byggs vid den gamla basebollplanen i Duvbo, vid Duvmossen.
Stadsmiljö- och tekniska nämnden har haft dialog med kultur- och fritidsnämnden
gällande ärendet och kan konstatera att förslaget går i linje med stadens idrottspolitiska
program. Stadsmiljö- och tekniska nämnden har framtagna utvecklingsplaner för
platsen med fokus på utvecklingen av parkmiljön med flera mötesplatser såsom lekplats,
parkbänkar och utvecklade planteringar. Nämnden anser att det inte ska byggas
padelbanor på platsen utan miljön ska ha ett bredare användningsområde i enlighet
med de utvecklingsplaner som finns för parkområdet.
Nämnden kan konstatera att fyra padelbanor intill tennishallen i Ör är redan byggda och
hänvisar till dem för att spela padel.

Stadsmiljö- och tekniska nämndens beslut
1.

Förslag till svar den 22 mars 2022 godkänns och skickas som svar på
medbor garfrsl ag ”Bygg padelbanor utomhus vid gamla basebollplanen i Duvbo”.

2. Stadsmiljö- och tekniska nämnden anmäler beslut i ärendet till
kommunfullmäktige.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 55

Dnr: STN-0572/ 2021

Medborgarförslag - Boende parking fee should be reduced to 250
SEK & parking be allowed for 14 days in a row
Beslutsunderlag
M edbor garförsl ag “Boende parking fee should be reduced to 250 SEK & parking
be allowed for 14 days in a row” från kom munful l mäkt i ge den 29 november
2021 § 505
Sektorn för samhällsbyggnads skrivelse den 28 mars 2022
Förslag till svar den 28 mars 2022

Sammanfattning
M edborgarförslaget ”Boende parking fee should be reduced to 250 SEK & parking be
allowed for 14 days in a row” väckt es i kommun ful l mäkt ige den 29 november 20 21 §
505. Förslagsställaren framför önskemålet att sänka boendeparkeringsavgiften till 250
kronor per månad och att parkering ska vara möjlig i 14 dagar. Att den avgiftshöjning på
100 % som infördes 1 augusti 2019 var orättvis. Vidare framför medborgaren att stadens
månadsavgift för boendeparkering skulle vara högre än kommuner i närheten såsom
Solna och Stockholm.
Sundbybergs stad arbetar för att skapa en god sammanvägd tillgänglighet och att
skapa en attraktiv stadsmiljö. I detta sammanhang är ekonomiska styrmedel ett av
stadens verktyg för att reglera användning av stadens ytor. Dessa verktyg är
exempelvis reglering i tid och reglering av taxa för boendeparkeringstillstånd eller
parkeringsavgifter.
Trängseln på parkeringsplatserna riskerar att drabba alla trafikanter i ökande
omfattning i takt med att befolkningen ökar. Det leder till att de allmänna ytorna måste
användas effektivt och motsvara rätt funktion. Det är en av anledningarna till att staden
i nuläget ställer krav på att behovet av parkeringsplatser ska tillgodoses på kvartersmark. I de fall parkering inte har tillgodosetts på kvartersmark är boendeparkeringstillstånd ett sätt att hantera behovet. M ånadsavgiften för boendeparkering justerades
1 augusti 2019. Då beslutades att månadsavgiften för boendeparkering skulle höjas från
300 kronor till 600 kronor. Avgiften hade innan den höjningen ej justerats sedan 2009.
M er information om boendeparkering i Sundbyberg finns på stadens hemsida:
https:/ / www.sundbyberg.se/ bygga-bo-miljo/ trafik-gatorparkering/ parkera/ boendeparkering.html
Vid en omvärldsspaning kan nämnden konstatera att närliggande kommuner har
liknande belopp för boendeparkering. I Stockholm är avgiften beroende på hur centralt
boendeområdet ligger och den varierar från 300 kr till 1 100 kr per månad. I Solna är
månadsavgiften för boende 400 kr per månad.
Staden har även en lokal trafikföreskrift som medger boendeparkering i 7 dygn där
boendeparkering är skyltad. Att medge boendeparkering i 14 dygn skulle innebära en
lägre omsättning på parkeringsplatserna, ges mindre chans till att hitta lediga
parkeringsplatser samt minska servicemöjligheterna för aktuella gator.
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Nämnden och dess sektor bedömer att nuvarande beslutad taxa är den som gäller.
Att sänka taxan och förlänga boendeparkering till 14 dygn som förslagsställaren önskar
är ej aktuellt.

Stadsmiljö- och tekniska nämndens beslut
1.

Förslag till svar den 28 mars 2022 godkänns och skickas som svar på
medbor garförsl ag ”Boende parking fee should be reduced to 250 SEK & parking
be allowed for 14 days in a row”.

2. Stadsmiljö- och tekniska nämnden anmäler beslut i ärendet till
kommunfullmäktige.
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Utdragsbestyrkande

14 (22)

Stadsmiljö- och tekniska nämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum
2022-04-26

§ 56

Dnr: STN-0496/ 2021

Medborgarförslag - Gör boendeparkering tillgänglig för alla
Beslutsunderlag
M edborgarförslag “ Gör boendepar ker ing t il l gängl ig för al l a”, från
kommunfullmäktige den 18 oktober 2021, § 467.
Sektorn för samhällsbyggnads skrivelse den 31 mars 2022
Förslag till svar den 31 mars 2022

Sammanfattning
Förslagsställaren menar att om man låter alla medborgare få tillgång till
boendeparkering ökar man morötterna att fler människor ska hyra bil istället för att äga
bil då parkeringskostnaderna sänks när man hyr. Vidare menar medborgaren att en
person som bor i Sundbyberg men som inte äger sin bil får idag betala dyrare parkering
än någon som bor här och äger sin bil. Båda är boende i Sundbyberg och borde således
behandlas lika.
Sundbybergs stads mobilitetsprogram slår fast att staden ska prioritera fotgängare,
cyklister och kollektivtrafikresenärer vad gäller tillgänglighet, ytanspråk och
framkomlighet i gaturummet.
Parkering på gatumark är styrd av olika lagar, exempelvis får inte platser reserveras
för boende eller företag och avgift får endast tas ut för att ordna trafiken. Se Lag
(1957:259) om rätt för kommuner att ta ut avgift för vissa upplåtelser av offentlig
plats, m.m. Staden har möjlighet att subventionera parkering för boende genom att ge
möjligheten att ansöka om boendeparkering.
På stadens gator där parkeringsutrymmet är begränsat ska det finnas fordon som
används kontinuerligt, det blir då en naturlig omsättning på parkeringsytorna.
M ålbilden för staden är att all boendeparkering ska ske på den egna fastigheten så långt
det är möjligt. Staden har tagit beslut att i fastigheter där det inte är möjligt att parkera
ska det finnas möjlighet om att ansöka om boendeparkering. Det ska vara för
medborgare i stort behov av ett fordon och som då valt att stå som brukare i bilregistret
på ett fordon.
I stadens nuvarande regelverk för boendeparkering framgår att tillståndsinnehavaren
ska äga sitt fordon om ett boendeparkeringstillstånd ska bli gällande för ett år.
M edborgare som har behov av ett fordon under en kortare period och då valt att hyra ett
fordon, kan ansöka om boendeparkeringstillstånd i 30 dagar per kalenderår.
Nämnden och dess sektor är av uppfattningen att om möjligheten ges att ansöka om ett
boendeparkeringstillstånd till alla medborgare, skulle det kunna bli en dr ivkraft att
införskaffa eller hyra ett fordon oftare eller under längre tid och vore motstridigt med av
kommunfullmäktige antaget mobilitetsprogram för staden.
Nämnden och dess sektor bedömer att nuvarande regelverk med tillhörande taxa
uppfyller och är i linje med antagna styrdokument i staden.
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Stadsmiljö- och tekniska nämndens beslut
1.

Förslag till svar den 31 mars 2022 godkänns och skickas som svar på
medbor garförsl ag ””Gör boendepar ker in g t il l gän glig för al l a”.

2. Stadsmiljö- och tekniska nämnden anmäler beslut i ärendet till
kommunfullmäktige

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 57

Dnr: STN-0059/ 2022

Stadsmiljö- och tekniska nämndens informationshanteringsplan beslut om fastställande
Beslutsunderlag
Sektorn för samhällsbyggnads skrivelse den 28 mars 2022
Förslag till Stadsmiljö- och tekniska nämndens informationshanteringsplan den
30 mars 2022

Sammanfattning
Bestämmelser om allmänna handlingars offentlighet framgår av
tryckfrihetsförordningen. Allmänna handlingar ska enligt bestämmelserna i
arkivlagen bevaras, vårdas och hållas tillgängliga för att tillgodose
offentlighetsprincipen, behovet av information för rättskipning och förvaltning,
forskningens behov med mera.
Enligt stadens arkivreglemente är varje myndighet inom kommunen skyldig att
upprätta en dokumenthanteringsplan som listar samtliga typer av handlingar som
förekommer i myndighetens verksamhet. Dokumenthanteringsplanen ska innehålla
uppgifter om vilken typ av handlingar som finns i myndighetens verksamhet, hur dessa
ska förvaras, om de ska bevaras och när de ska överföras från verksamheten till
slutförvaring i stadens arkiv.
Stadsmiljö- och tekniska nämndens nuvarande dokumenthanteringsplan fastställdes
den 12 oktober 2015 med en revidering 2017. Planen är tänkt att fungera som ett stöd i
myndighetens informationshantering. För att spegla den aktuella verksamheten är det
därför viktigt att den regelbundet ses över och revideras. I och med den tekniska och
digitala utvecklingen kan information lagras på flera olika sätt och inte enbart som
dokument. Därför innebär revideringen en övergång till informationshaneringsplan i
stället för dokumenthanteringsplan.
Revideringen har skett i samråd med stadsarkivet.

Stadsmiljö- och tekniska nämndens beslut
1.

Förslag till Stadsmiljö- och tekniska nämndens informationshanteringsplan den
30 mars 2022 fastställs.
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§ 58

Dnr: STN-0080/ 2022

Beslut om förenklat samrådsförfarande mellan Sundbyberg stad och
Trafikverket i ärenden om transportdispenser
Beslutsunderlag
Sektorn för samhällsbyggnads skrivelse den 29 mars 2022

Sammanfattning
Vägtransporter är av stor betydelse för samhällets funktioner bl.a. för leverenser av
livsmedel och byggvaror. Vägtransporter utförs av fordon eller kombinationer av fordon
som är tunga, långa eller breda. Andel vägtransporter med bruttovikt över ca: 20 ton är
ganska liten bara ungefär 2 till 4 procent av det totala fordonsflödet men har mycket stor
inverkan på vägslitaget.
Vägtransporter passerarar normalt sett vägar och gator med både kommunala och
statlig väghållare, dessa vägar kan vara klassade med olika bärigheter. Dessa klasser är
Bk1, Bk2 och Bk3 där det tyngsta fordonen ska transporteras på en Bk1 väg och det
lättaste på en Bk3 väg. Det finns numera även en ny bärighetskass Bk4 som mycket
förvirrande gäller ännu tyngre fordon är Bk1, denna klass används normalt sett inte i
tätort utan används bara för större transporter på landsbygd av t.ex timmer.
I nom ett kommunalt väghållningsområde har kommunen väghållaransvaret enligt
väglagen (1971:948). Kommunen har därför rätt att ta beslut om vilka bärigheter som
kan vara lämpliga på olika delar av vägnätet vilket görs genom beslut av en lokal
trafikföreskrift som begränsar framkomligheten för tunga fordon. Denna rätt finns
angivet i stadsmiljö- och tekniska nämndens delegationsordning (Besluta om lokala
trafikföreskrifter (LTF). punkt 6.1).
Om transporten överskrider de av kommunen satta begränsningarna måste därför
transportören söka dispens för att genomföra transporten om den överskrider
bärighetsklass eller andra begränsningar som väger har. Kan lasten delas upp utan stora
kostnader erhålls då ingen dispens.
De maximala bärigheterna som tillämpas anges i skriften som tagits fram av
Trafikverket (Distanstransporter handbok 2011:057). Här anges bl.a. hur mycket över
Bk1 som kan vara lämpligt att tillåta för en nybyggd Bk1 väg.
De vanligaste ansökningarna som remitteras överskrider Bk1 eftersom många
transporter passerar på Trafikverkets vägar som normalt är klassade som Bk1.
Trafikverket som berörs av de flesta transporterna har därför tagit på sig ansvaret att
sammanställa alla ansökningar till en transportdispens som gäller för hela färdvägen.
Transportören kontaktar normalt sett Trafikverket som i sin tur kontaktar väghållaren
med en ansökan om remiss. När alla remissvar inkommit fattar Trafikverket beslut om
att antigen tillåta eller avstyrka transporten baserat på remissvaren.
För att effektivisera hanteringen av stadens yttrande till Trafikverket anser Stadsmiljöoch tekniska nämnden och dess sektor att ett förenklat samråd ska införas, många
kommuner samarbetar på detta sätt redan idag med Trafikverket. Det innebär att
staden informerar Trafikverket om antagna och givna begränsningar på hela vägnätet
och ger Trafikverket möjlighet att ge dispenser upp till en viss vikt, längd, bredd vid en
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transport. I NVDB Nationell vägdatabas finns uppgifter om bl.a. bärigheter angivna.
Staden kan vid behov enkelt justera begränsningarna till Trafikverket. Överskrider
transporten stadens givna begränsningar, kommer remissen hanteras manuellt av
staden.
Nyttan med ett förenklat samråd är framför allt att staden besparar tid i handläggningen
och registrering som varje enskilt ärende kräver. Transportören får också en enklare och
snabbare hantering av transporten. Trafikverket som ändå skulle samordna ansökan
slipper remittera kommunen och invänta svar vilket i förlängningen innebär att
transporten kan utföras på ett effektivare sätt samt att sektorns och samarbetspartners
resurser kan effektiviseras och omprioriteras inom verksamheten. Sektorn för
samhällsbyggnad svarar på cirka 100 r emisser per år.

Stadsmiljö- och tekniska nämndens beslut
1.

Stadsmiljö- och tekniska nämnden ansöker om ett förenklat samråd med
Trafikverket kring hanteringen av stadens remisser för transportdispenser.
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§ 59

Dnr: STN-0546/ 2021

Fyllnadsval av en ledamot till Sundbyberg stads cykelråd
Stadsmiljö- och tekniska nämndens beslut
1.

Till ledamot i Sundbybergs stads cykelråd för tiden fram till och med 31
december 2022 väljs:
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§ 60

Dnr: STN-0006/ 2022

Anmälan av delegationsbeslut - april
Beslutsunderlag
Sektorn för samhällsbyggnads skrivelse den 14 april 2022
Delegationslista den 14 april 2022

Sammanfattning
Enligt kommunallagen 6 kap. 37 § kan nämnden lämna över rätten att fatta beslut i vissa
ärenden, så kallad delegering. Nämnden kan delegera till exempelvis en tjänsteperson
eller ett utskott. De beslut som får delegeras ska redovisas på nästa nämndsammanträde
enligt stadsmiljö- och tekniska nämndens delegationsordning.

Stadsmiljö- och tekniska nämndens överläggning
Under överläggningen yttrar sig Eva Pavoni(M ), I nger Gran (L) och Henry Jensen (SD).

Stadsmiljö- och tekniska nämndens beslut
1.

Anmälan av delegationsbeslut godkänns.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

21 (22)

Stadsmiljö- och tekniska nämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum
2022-04-26

§ 61

Dnr: STN-0546/ 2021

Sundbyberg stads cykelråds protokoll den 17 mars 2022
Stadsmiljö- och tekniska nämndens beslut
1.

Anmälan av Sundbybergs stads cykelråd den 17 mars 2022 godkänns.
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