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ANSLAG/BEVIS

Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla

Datum när anslaget sätts
upp 2021-11-18 Datum när anslaget tas ner 2021-12-10

Förvaringsplats för protokoll Stadskansliet, Stadshuset, Östra Madenvägen 4, Hallonbergen

Kallelse Kallelse har skett i behör ig ordning

Plats och tid: Ljusgården, Stadshuset, Östra Madenvägen 4, Hallonbergen, onsdagen den 10 november
2021, klockan 09:00 – 19:00

Sammanträdet ajournerat klockan 12:49 – 13:37, § 483
Sammanträdet ajournerat klockan 18:29 – 18:40, § 483

Beslutande: Enligt bilagd närvarol ista

Ersättare: Övriga deltagare:
- kommunsekreterare Magnus Eriksson
- bitr. kommunsekreterare Peter Guntram
- nämndsekreterare Sara Hugosson
- nämndledamoten Reza Zarenoe (L), § 483
- nämndledamoten Towe Bengtsson (V), § 483
- nämndledamoten Richard Nordfeldt (L), § 483
- nämndledamoten Ingela Lindqvist (SD), § 483
- nämndledamoten Marja Beckius(S), § 483
- nämndledamoten Fredr ik Bylund (S), § 483
- nämndledamoten Hans Hamrin (V), § 483
- nämndledamoten Peter Lindström (C), § 483
- nämndledamoten Erik Gutiérrez-Aranda (S), § 483
- nämndledamoten Johan Hallberg (M), § 483
- nämndledamoten Jimmy Sagar (V), § 483

Utses att
justera:

Morgan Lindqvist (M) och Moisés Ubeira (V)

Plats och tid
för juster ing:

Stadshuset, Östra Madenvägen 4, Hallonbergen, torsdagen den 18 november 2021

Underskrifter : Sekreterare _______________________________
Magnus Eriksson
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Ordförande ______________________________________________________
Christina Fjellström (S)
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Innehållsförteckning

Sundbybergs stads budget 2022 med plan för 2023-2028 samt
utdebitering av kommunalskatt för år 2022

§ 483
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§ 483 Dnr: KS-0043/2021

Sundbybergs stads budget 2022 med plan för 2023-2028
samt utdebitering av kommunalskatt för år 2022

Beslutsunderlag
Sundbybergs stads budget 2022 med plan för 2023-2028 inklusive bilagor –
Socialdemokraternas, Centerpartiets och Liberalernas förslag den 20 oktober 2021
Socialdemokraternas, Centerpartiets, Liberalernas skr ivelse den 20 oktober 2021
Moderaternas förslag till Sundbybergs stads budget för 2022 med plan för 2023-
2024
Moderaternas skrivelse den 25 oktober 2021
Vänsterpartiets förslag till Sundbybergs stads budget för 2022 med plan för 2023-
2024
Vänsterpartiets skrivelse den 25 oktober 2021
Sverigedemokraternas förslag till Sundbybergs stads budget för 2022 med plan för
2023-2024
Sverigedemokraternas skr ivelse den 25 oktober 2021
Miljöpartiets förslag till Sundbybergs stads budget för 2022 med plan för 2023-2024
Miljöpartiets skrivelse den 25 oktober 2021
Kristdemokraternas förslag till Sundbybergs stads budget för 2022 med plan för
2023-2024
Kristdemokraternas skrivelse den 25 oktober 2021
Kommunstyrelsens protokoll den 25 oktober 2021, § 206
Kommunfullmäktiges presidiums beredning av kommunfullmäktiges revisorers
budgetram för 2022, daterad den 28 oktober 2021

Tillkommande beslutsunderlag
Rättelseblad den 9 november 2021 med rättelser till kommunstyrelsens
budgetförslag den 25 oktober 2021
Rättelseblad den 10 november 2021 med rättelser t ill Miljöpartiets förslag till
Sundbybergs stads budget för 2022 med plan för 2023-2024
Moderaternas, Vänsterpartiets, Mil jöpartiets och Kristdemokraternas gemensamma
skrivelse den 10 november 2021

Sammanfattning
Sundbybergs stads budget 2022 med plan för 2023-2028 anger mål och ekonomiska
ramar för stadens verksamheter.

I budgeten ska skattesatsen och anslagen anges. Av budgeten ska det vidare framgå hur
verksamheten ska finansieras och hur den ekonomiska ställningen beräknas vara vid
budgetårets slut. De finansiella mål som är av betydelse för en god ekonomisk
hushållning ska anges.

Budgeten ska även innehålla en plan för verksamheten under budgetåret. I planen ska
det anges mål och riktlinjer som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning.

Budgeten ska också innehålla en plan för ekonomin för en period av minst tre år.
Budgetåret ska då allt id vara periodens första år. Planen ska innehålla sådana finansiella
mål som anges i första stycket. Enligt kommunallagen (KL) ska normalt förslag till
budget upprättas av kommunstyrelsen innan oktober månads utgång och fastställas av
fullmäktige före november månads utgång (11 kap. 8-10 §§ KL).
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Budgeten baseras på en kommunal skattesats på 18,90 procent. Skattesatsen för år 2022
föreslås därmed vara oförändrad.

Nämnderna tilldelas kommunbidrag enligt stadens resursfördelningsmodell. Uppdrag
som påverkar nämndernas ramar under budgetåret, exempelvis förändringar i
nämndorganisation och liknande, kommer att leda till att ramarna behöver justeras efter
det att erforderliga beslut är fattade.

Föreliggande budgetförslag kommer att behandlas enligt samverkan med de fackliga
organisationerna den 20 oktober 2021.

Allmänpolitisk debatt – Kommunfullmäktiges revisorer,
kommunstyrelsen, valnämnden, överförmyndarnämnden, bolag och
förbund

Kommunfullmäktiges överläggning
Under överläggningen yttrar sig Peter Schilling (S), Axel Conradi (M), Moisés Ubeira
(V), Gary Aelius (SD), Stefan Bergström (C), Johan Storåkers (L), Martin Solberg (MP),
Paulos Abraha (KD), Christina Wilson (C), Yoseph Yohannes (S), Emelie Tillegård (MP)
samt Inger Gran (L).

Grundskole- och gymnasienämnden

Kommunfullmäktiges överläggning
Under överläggningen yttrar sig Henrik Persson (L), Markus Jönsson (S), Josefine
Mittermaier (M), Towe Bengtsson (V), Richard Torsslow (SD), Jens Johansson (C),
Anton Fendert (MP), Marcus Jonsson (KD), Daniel Lil jekvist (S), Moisés Ubeira (V),
Yoseph Yohannes (S), Amanda Möllenhoff (V) samt Axel Conradi (M).

Social- och arbetsmarknadsnämnden

Kommunfullmäktiges överläggning
Under överläggningen yttrar sig Marie Lundman Völker (S), Morgan Lindqvist (M),
Roya Asadzadeh (V), Gary Aelius (SD), Reza Zarenoe (L), Martin Solberg (MP), Paulos
Abraha (KD) samt Moisés Ubeira (V).

Förskolenämnden

Kommunfullmäktiges överläggning
Under överläggningen yttrar sig Ayla Eftekhari (S), Axel Conradi (M), Moisés Ubeira
(V), Richard Torsslow (SD), Chr istina Wilson (C), Richard Nordfeldt (L), Martin Solberg
(MP), Maria Bohman Krei j (KD), Daniel Wiström (KD) samt Michael Teklay (S).



Kommunfullmäktige Protokoll 5 (13)
Sammanträdesdatum
2021-11-10

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

Äldrenämnden

Kommunfullmäktiges överläggning
Under överläggningen yttrar sig Patrik Tengberg (S), Ritva Runestad (M), Sasan Kanani
(V), Ingela Lindqvist (SD), Anna-Lena Hammarin (L), Anne Ahluwalia (MP), Maria
Bohman Kreij (KD).

Stadsmiljö- och tekniska nämnden

Kommunfullmäktiges överläggning
Under överläggningen yttrar sig Stefan Bergström (C), Marja Beckius (S), Eva Pavoni
(M), Amanda Möllenhoff (V), Johan Storåkers (L), Martin Solberg (MP), Daniel
Wiström (KD), Axel Conradi (M), Moisés Ubeira (V), Yoseph Yohannes (S), Peter
Schilling (S) samt Christina Wilson (KD).

Kultur- och fritidsnämnden

Kommunfullmäktiges överläggning
Under överläggningen yttrar sig Johan Storåkers (L), Fredrik Bylund (S), Max Jedevall
Roseneld (M), Hans Hamrin (V), Richard Torsslow (SD), Peter Lindström (C), Emelie
Tillegård (MP), Paulos Abraha (KD), Anna-Lena Hammarin (L) samt Esma Yagci (S)

Byggnads- och tillståndsnämnden

Kommunfullmäktiges överläggning
Under överläggningen yttrar sig Erik Gutiérrez-Aranda (S), Johan Hallberg (M), Jimmy
Sagar (V), Johan Storåkers (L), Emelie Tillegård (MP), Daniel Wiström (KD) samt Ayla
Eftekhari (S).

Behandling av budgetförslagen i sin helhet

Yr k an den
Peter Schilling (S), Stefan Bergström (C), Johan Storåkers (L), Christina Wilson (C),
Yoseph Yohannes (S), Henrik Persson (L), Markus Jönsson (S), Marie Lundman Völker
(S), Ayla Eftekhari (S), Michael Teklay (S), Patrik Tengberg (S), Anna-Lena Hammarin
(L) och Esma Yagci (S) yrkar bifall t ill kommunstyrelsens förslag till budget för
Sundbybergs stad för 2022 med plan för 2023-2028 inklusive förslag till oförändrad
utdebitering av kommunalskatt för år 2022, det vill säga 18,90 kronor , och med de
rättelser som anges i rättelseblad den 9 november 2021.

Axel Conradi (M), Josefine Mittermaier (M), Morgan Lindqvist (M), Ritva Runestad (M)
och Max Jedevall Roseneld (M) yrkar bifall t ill Moderaternas förslag till Sundbybergs
stads budget 2022 med plan för 2023-2024 med bilagor inklusive förslag till oförändrad
utdebitering av kommunalskatt för år 2022, det vill säga 18,90 kronor.

Gary Aelius (SD) och Richard Torsslow (SD) yrkar bifall Sverigedemokraternas förslag
till Sundbybergs stads budget 2022 med plan för 2023-2024 med bilagor inklusive
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förslag ti ll oförändrad utdebitering av kommunalskatt för år 2022, det vill säga 18,90
kronor.

Martin Solberg (MP), Emelie Tillegård (MP), Anton Fendert (MP) och Anne Ahluwalia
(MP) yrkar bifall till Miljöpartiets förslag till Sundbybergs stads budget 2022 med plan
för 2023-2024 med bilagor inklusive förslag till utdebitering av kommunalskatt för år
2022 med 19,22 kronor, och med de rättelser som anges i rättelseblad den 10 november
2021.

Moisés Ubeiras (V), Roya Asadzadeh (V) och Amanda Möllenhoff (V) yrkar bifall t ill
Vänsterpartiets förslag till Sundbybergs stads budget 2022 med plan för 2023-2024 med
bilagor inklusive förslag till utdebitering av kommunalskatt för år 2022 med 19,30
kronor.

Paulos Abraha (KD), Marcus Jonsson (KD), Maria Bohman Krei j (KD) och Daniel
Wiström (KD) yrkar bifall t ill Kristdemokraternas förslag till Sundbybergs stads budget
2022 med plan för 2023-2024 med bilagor inklusive förslag till oförändrad utdebitering
av kommunalskatt för år 2022, det vill säga 18,90 kronor.

Pr oposi t i onsor dn in g
Ordföranden konstaterar att sex förslag förel igger; kommunstyrelsens förslag till
Sundbybergs stads budget för 2022 med plan för 2023-2028, Moderaternas förslag till
Sundbybergs stads budget 2022 med plan för 2023-2024, Vänsterpartiets förslag till
Sundbybergs stads budget 2022 med plan för 2023-2024, Sverigedemokraternas förslag
till Sundbybergs stads budget 2022 med plan för 2023-2024, Miljöpartiets förslag till
Sundbybergs stads budget 2022 med plan för 2023-2024 samt Kristdemokraternas
förslag till Sundbybergs stads budget 2022 med plan för 2023-2024.

Ordföranden ställer proposit ion på de sex budgetförslagen och finner att
kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag.

Kommunfullmäktiges beslut i denna del
1. Kommunstyrelsens förslag den 25 oktober 2021 till Sundbybergs stads budget

2022 och plan 2023-2028 inkluderande mål för god ekonomisk hushållning
med samtliga bilagor fastställs i sin helhet med de rättelser som anges i
rättelseblad daterat den 9 november 2021

Behandling av kommunstyrelsens resterande förslag

Pr oposi t i onsor dn in g
Ordföranden ställer proposit ion på kommunstyrelsens resterande förslag i ärendet, det
vill säga första, andra, tredje, fjärde, femte, sjätte och sjunde förslagen. Ordföranden
finner att kommunfullmäktige bifaller förslagen.

Kommunfullmäktiges beslut i denna del
1. Internräntan för år 2022 fastställs till 1,00 procent

2. Låneramen för år 2022 fastställs t ill 1 300 mnkr

3. Kommunalt partistöd för år 2022 utbetalas till de i kommunfullmäktige
representerade partierna i enlighet med stadens regler för kommunalt partistöd
från och med den 1 januari 2019
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4. Kommunstyrelsen medges att för år 2022 avskr iva fordringar upp till ett
prisbasbelopp per gäldenär

5. Kommunstyrelsen medges att inom totalramen göra de redovisningsmässiga
justeringar som behövs under år 2022

6. Kommunstyrelsen medges att under år 2022 göra erforderliga justeringar i
nämndernas ramar för att kompletterande beslut i kommunfullmäktige om en
samlad förvaltning under kommunstyrelsen ska kunna verkställas

7. Utdebiter ing av kommunalskatt för år 2022 ska ske med 18,90 kr

Behandling av förslag till budgetram för kommunfullmäktiges
revisorer
Enligt 11 kap. kommunallagen (2017:725, KL) bereder kommunfullmäktiges presidium
förslag till budgetram för kommunfullmäktiges revisorer. Ordföranden konstaterar att
förslag till budget för revisorerna förel igger från kommunfullmäktiges presidium.

Pr oposi t i onsor dn in g
Ordföranden ställer proposit ion på kommunfullmäktiges presidiums förslag till
budgetram för kommunfullmäktiges revisorer. Ordföranden finner att
kommunfullmäktige bifaller förslaget.

Kommunfullmäktiges beslut i denna del
1. Budgetramen för kommunfullmäktiges revisorer är 1,9 mnkr för år 2022

Behandling av tilläggsförslag

Yr k an den
Axel Conradi (M), Martin Solberg (MP), Paulos Abraha (KD), Moisés Ubeira (V),
Morgan Lindqvist (M), Ritva Runestad (M), Anne Ahluwalia (MP), Maria Bohman Kreij
(KD) och Max Jedevall Roseneld (M) yrkar bifall till de tilläggsförslag som anges i
Moderaternas, Vänsterpartiets, Mil jöpartiets och Kristdemokraternas gemensamma
skrivelse den 10 november 2021.

Peter Schilling (S) och Johan Storåkers (L) yrkar att de av Axel Conradi (M), Moisés
Ubeira (V), Martin Solberg (MP) och Paulos Abraha (KD) med flera framställda
tilläggsförslagen ska avslås.

Or dför an den s bedöm n in g av f r am stäl lda t i l läggsför slag
Av 11 kap. 5 § kommunallagen (2017:725, KL) framgår att budgeten ska upprättas så att
intäkterna överstiger kostnaderna. Ordföranden konstaterar att fullmäktige nu har
fastställt kommunstyrelsens förslag till budget i sin helhet och gör samtidigt
bedömningen att flera av de tilläggsförslag som framställts är kostnadsdrivande. Det är
därför ordförandens uppfattning att kommunfullmäktige riskerar att fatta ett beslut som
strider mot bestämmelsen i 11 kap. 5 § KL om tilläggsförslagen läggs fram för beslut
eftersom detta skulle leda till en underfinansierad budget .
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Av 5 kap. 57 § KL framgår att ordföranden får vägra att lägga fram ett förslag till beslut,
om ordföranden anser att förslaget skulle leda till ett beslut som strider mot lag eller
annan författning. Fullmäktige får dock besluta att förslaget ändå ska läggas fram.

Ordföranden gör bedömningen, i skenet av gällande majoritetsförhållanden i
fullmäktige, att tilläggsförslagen därför ändå ska läggas fram för beslut.

Pr oposi t i onsor dn in g 1
Ordföranden ställer proposit ion på det första tilläggsförslaget i Moderaternas,
Vänsterpartiets, Miljöpartiets och Kristdemokraternas gemensamma skr ivelse den 10
november 2021 innebärande att staden ska ta initiativ t ill att upprätta ett regionalt
samarbete med grannkommuner kring avhopparverksamhet. Ordföranden finner att
kommunfullmäktige avslår förslaget varefter voter ing begärs.

Voter i n gspr oposi t ion
Ordföranden uppställer följande voteringsproposition vilken godkänns: den som vill
bifal la det första t illäggsförslaget i Moderaternas, Vänsterpartiets, Miljöpartiets och
Kristdemokraternas gemensamma skrivelse röstar ja. Den det ej vill röstar nej. Vinner
nej har fullmäktige beslutat att avslå tilläggsförslaget.

Voter i n gsr esu l tat
Omröstningen utfaller enligt följande (voteringsbilaga 1):

Ja: 29 röster
Nej: 25 röster
Avstår: 5
Frånvarande: 2

Ordföranden konstaterar att kommunfullmäktige sålunda bifaller det första
tilläggsförslaget i Moderaternas, Vänsterpartiets, Miljöpartiets och Kr istdemokraternas
gemensamma skrivelse den 10 november 2021.

Kommunfullmäktiges beslut i denna del
1. Staden ska ta initiativ till att upprätta ett regionalt samarbete med

grannkommuner kring avhopparverksamhet.

Pr oposi t i onsor dn in g 2
Ordföranden ställer proposit ion på det andra tilläggsförslaget i Moderaternas,
Vänsterpartiets, Miljöpartiets och Kristdemokraternas gemensamma skr ivelse den 10
november 2021 innebärande att staden ska genomföra trygghetsdialoger i Hallonbergen
och Rissne för att ge alla invånare en chans att vara med och påverka. Ordföranden
finner att kommunfullmäktige bifaller förslaget .

Kommunfullmäktiges beslut i denna del
1. Staden ska genomföra trygghetsdialoger i Hallonbergen och Rissne för att ge

alla invånare en chans att vara med och påverka.

Pr oposi t i onsor dn in g 3
Ordföranden ställer proposit ion på det tredje t illäggsförslaget i Moderaternas,
Vänsterpartiets, Miljöpartiets och Kristdemokraternas gemensamma skr ivelse den 10
november 2021 innebärande att staden ska bistå med stöd till nattvandrare och
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grannsamverkan och se till att bilar finns att låna av staden för detta ändamål.
Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller förslaget .

Kommunfullmäktiges beslut i denna del
1. Staden ska bistå med stöd till nattvandrare och grannsamverkan och se till att

bilar finns att låna av staden för detta ändamål.

Pr oposi t i onsor dn in g 4
Ordföranden ställer proposit ion på det fjärde tilläggsförslaget i Moderaternas,
Vänsterpartiets, Miljöpartiets och Kristdemokraternas gemensamma skr ivelse den 10
november 2021 innebärande att staden med hjälp av energiköpsavtal ska möjliggöra för
installation av solceller inom kommunkoncernens fastighetsbestånd. Ordföranden
finner att kommunfullmäktige bifaller förslaget .

Kommunfullmäktiges beslut i denna del
1. Staden ska med hjälp av energiköpsavtal möjl iggöra för installation av solceller

inom kommunkoncernens fastighetsbestånd.

Pr oposi t i onsor dn in g 5
Ordföranden ställer proposit ion på det femte tilläggsförslaget i Moderaternas,
Vänsterpartiets, Miljöpartiets och Kristdemokraternas gemensamma skr ivelse den 10
november 2021 innebärande att staden ska utreda förutsättningarna för att
implementera stadens koldioxidbudget på nämnder och bolag som verksamheterna
måste förhålla sig t ill och göra prognoser för, i l ikhet med hur staden idag jobbar med
sin ekonomiska hållbarhet och styrning. Ordföranden finner att kommunfullmäktige
bifal ler förslaget.

Kommunfullmäktiges beslut i denna del
1. Staden ska utreda förutsättningarna för att implementera stadens

koldioxidbudget på nämnder och bolag som verksamheterna måste förhålla sig
till och göra prognoser för, i likhet med hur staden idag jobbar med sin
ekonomiska hållbarhet och styrning.

Pr oposi t i onsor dn in g 6
Ordföranden ställer proposition på det sjätte t illäggsförslaget i Moderaternas,
Vänsterpartiets, Miljöpartiets och Kristdemokraternas gemensamma skr ivelse den 10
november 2021 innebärande att staden ska upprätta ett IOP-avtal med Rissnes öppna
förskola.
Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller förslaget.

Kommunfullmäktiges beslut i denna del
1. Staden ska upprätta ett IOP-avtal med Rissnes öppna förskola.

Pr oposi t i onsor dn in g 7
Ordföranden ställer proposit ion på det sjunde tilläggsförslaget i Moderaternas,
Vänsterpartiets, Miljöpartiets och Kristdemokraternas gemensamma skr ivelse den 10
november 2021 innebärande att staden ska införa ramtid inom hemtjänsten.
Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller förslaget .
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Kommunfullmäktiges beslut i denna del
1. Staden ska införa ramtid inom hemtjänsten.

Pr oposi t i onsor dn in g 8
Ordföranden ställer proposit ion på det åttonde tilläggsförslaget i Moderaternas,
Vänsterpartiets, Miljöpartiets och Kristdemokraternas gemensamma skr ivelse den 10
november 2021 innebärande att staden ska utreda en kontinuitetsbonus i
ersättningssystemet inom äldreomsorgen. Ordföranden finner att kommunfullmäktige
bifal ler förslaget varefter votering begärs.

Voter i n gspr oposi t ion
Ordföranden uppställer följande voteringsproposition vilken godkänns: den som vill
bifal la det åttonde tilläggsförslaget i Moderaternas, Vänsterpartiets, Miljöpartiets och
Kristdemokraternas gemensamma skrivelse röstar ja. Den det ej vill röstar nej. Vinner
nej har fullmäktige beslutat att avslå tilläggsförslaget.

Voter i n gsr esu l tat
Omröstningen utfaller enligt följande (voteringsbilaga 2):

Ja: 34 röster
Nej: 25 röster
Avstår: 0
Frånvarande: 2

Ordföranden konstaterar att kommunfullmäktige sålunda bifaller det åttonde
tilläggsförslaget i Moderaternas, Vänsterpartiets, Miljöpartiets och Kr istdemokraternas
gemensamma skrivelse den 10 november 2021.

Kommunfullmäktiges beslut i denna del
1. Staden ska utreda en kontinuitetsbonus i ersättningssystemet inom

äldreomsorgen.

Pr oposi t i onsor dn in g 9
Ordföranden ställer proposit ion på det nionde tilläggsförslaget i Moderaternas,
Vänsterpartiets, Miljöpartiets och Kristdemokraternas gemensamma skr ivelse den 10
november 2021 innebärande att staden i ett högre tempo ska implementera det antagna
programmet för offentlig laddinfrastruktur samt vid nybyggnation eller exploatering
som omfattar fler än tio parkeringsplatser ska minst en tredjedel av platserna förses med
laddpunkter 2022, och minst hälften 2025. Ordföranden finner att kommunfullmäktige
bifal ler förslaget.

Kommunfullmäktiges beslut i denna del
1. Staden ska i ett högre tempo implementera det antagna programmet för

offentlig laddinfrastruktur samt vid nybyggnation eller exploatering som
omfattar fler än tio parkeringsplatser ska minst en tredjedel av platserna förses
med laddpunkter 2022, och minst hälften 2025.
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Pr oposi t i onsor dn in g 10
Ordföranden ställer proposit ion på det tionde tilläggsförslaget i Moderaternas,
Vänsterpartiets, Miljöpartiets och Kristdemokraternas gemensamma skr ivelse den 10
november 2021 innebärande att staden ska arbeta aktivt och kompensator iskt för att
t illgodose behovet av god mobilitet och parker ingsplatser i Centrala Sundbyberg under
tiden då nedgrävningen av järnvägen sker samt utreda införandet av flexibla städdagar .
Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller förslaget .

Kommunfullmäktiges beslut i denna del
1. Staden ska arbeta aktivt och kompensatoriskt för att tillgodose behovet av god

mobil itet och parkeringsplatser i Centrala Sundbyberg under tiden då
nedgrävningen av järnvägen sker samt utreda införandet av flexibla städdagar.

Pr oposi t i onsor dn in g 11
Ordföranden ställer proposit ion på det elfte tilläggsförslaget i Moderaternas,
Vänsterpartiets, Miljöpartiets och Kristdemokraternas gemensamma skr ivelse den 10
november 2021 innebärande att Fastighets AB Förvaltaren ska införa en policy kring
lägenhetsstorlekar vid nybygge och renovering för att tillskapa fler större lägenheter och
färre mindre lägenheter. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller förslaget.

Kommunfullmäktiges beslut i denna del
1. Fastighets AB Förvaltaren ska införa en policy kring lägenhetsstorlekar vid

nybygge och renovering för att t illskapa fler större lägenheter och färre mindre
lägenheter.

Pr oposi t i onsor dn in g 12
Ordföranden ställer proposit ion på det tolfte tilläggsförslaget i Moderaternas,
Vänsterpartiets, Miljöpartiets och Kristdemokraternas gemensamma skr ivelse den 10
november 2021 innebärande att Fastighets AB Förvaltaren ska erbjuda fyra
differentierade nivåer vid renover ing, inklusive en basnivå, i enlighet med bolagets
ingångna samrådsavtal. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller förslaget .

Kommunfullmäktiges beslut i denna del
1. Fastighets AB Förvaltaren ska erbjuda fyra differentierade nivåer vid

renovering, inklusive en basnivå, i enlighet med bolagets ingångna
samrådsavtal.

Kommunfullmäktiges beslut
1. Sundbybergs stads budget 2022 och plan 2023-2028 inkluderande mål för god

ekonomisk hushållning med samtl iga bilagor – kommunstyrelsens förslag den
25 oktober 2021 - faststäl ls i sin helhet med de rättelser som anges i rättelseblad
daterat den 9 november 2021.

2. Internräntan för år 2022 fastställs till 1,00 procent.

3. Låneramen för år 2022 fastställs t ill 1 300 mnkr .
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4. Kommunalt partistöd för år 2022 utbetalas till de i kommunfullmäktige
representerade partierna i enlighet med stadens regler för kommunalt partistöd
från och med den 1 januari 2019.

5. Kommunstyrelsen medges att för år 2022 avskr iva fordringar upp till ett
prisbasbelopp per gäldenär.

6. Kommunstyrelsen medges att inom totalramen göra de redovisningsmässiga
justeringar som behövs under år 2022.

7. Kommunstyrelsen medges att under år 2022 göra erforder liga justeringar i
nämndernas ramar för att kompletterande beslut i kommunfullmäktige om en
samlad förvaltning under kommunstyrelsen ska kunna verkställas.

8. Utdebiter ing av kommunalskatt för år 2022 ska ske med 18,90 kr .

9. Budgetramen för kommunfullmäktiges revisorer är 1,9 mnkr för år 2022.

10. Staden ska ta initiativ till att upprätta ett regionalt samarbete med
grannkommuner kring avhopparverksamhet.

11. Staden ska genomföra trygghetsdialoger i Hallonbergen och Rissne för att ge
alla invånare en chans att vara med och påverka.

12. Staden ska bistå med stöd till nattvandrare och grannsamverkan och se till att
bilar finns att låna av staden för detta ändamål.

13. Staden ska med hjälp av energiköpsavtal möjliggöra för installation av solceller
inom kommunkoncernens fastighetsbestånd.

14. Staden ska utreda förutsättningarna för att implementera stadens
koldioxidbudget på nämnder och bolag som verksamheterna måste förhålla sig
till och göra prognoser för, i likhet med hur staden idag jobbar med sin
ekonomiska hållbarhet och styrning.

15. Staden ska upprätta ett IOP-avtal med Rissnes öppna förskola.

16. Staden ska införa ramtid inom hemtjänsten.

17. Staden ska utreda en kontinuitetsbonus i ersättningssystemet inom
äldreomsorgen.

18. Staden ska i ett högre tempo implementera det antagna programmet för
offentlig laddinfrastruktur samt vid nybyggnation eller exploatering som
omfattar fler än tio parkeringsplatser ska minst en tredjedel av platserna förses
med laddpunkter 2022, och minst hälften 2025.

19. Staden ska arbeta aktivt och kompensatoriskt för att ti llgodose behovet av god
mobil itet och parkeringsplatser i Centrala Sundbyberg under tiden då
nedgrävningen av järnvägen sker samt utreda införandet av flexibla städdagar.

20. Fastighets AB Förvaltaren ska införa en policy kring lägenhetsstorlekar vid
nybygge och renovering för att t illskapa fler större lägenheter och färre mindre
lägenheter.
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21. Fastighets AB Förvaltaren ska erbjuda 4 differentierade nivåer vid renovering,
inklusive en basnivå, i enl ighet med bolagets ingångna samrådsavtal.

Reser vat i oner
Mot beslutet reserverar sig kommunfullmäktigegrupperna för Socialdemokraterna,
Moderaterna, Vänsterpartiet, Sver igedemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna,
Miljöpartiet och Kr istdemokraterna i de delar som gick dem emot.

____


