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§ 20 
Fastställande av föredragningslista  
 
Kommunstyrelsen fastställer utsänd föredragningslista. 
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§ 21 
Solna stads årsredovisning 2021 (KS/2020:1) 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen överlämnar årsredovisningen till kommunfullmäktige och 
revisorerna.  
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att 
 

• godkänna årsredovisningen för år 2021 
• besluta om att synnerliga skäl föreligger vid bedömningen av årets resultat enligt 

balanskravet 
• reservera 400,0 mkr för att säkra finansieringen av omstruktureringen, 

ombyggnaden och upprustningen av stadens skol- och förskolelokaler 
• reservera 50,0 mkr för att täcka framtida kostnadsökningar till följd av 

omstruktureringar.  
 
Kommunstyrelsen beslutar att 
 

• de majoritetsägda bolagen (Solna Vatten AB, Råsunda Förstads AB och 
Norrenergi AB) samt de minoritetsägda bolagen bedöms ha bedrivit sin 
verksamhet inom det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen 
för de kommunala befogenheterna 2021. 

 
Sammanfattning 
Bedömningen är att staden har uppfyllt kommunfullmäktiges fyra övergripande mål och 
tre finansiella mål. Av nämndmålen bedöms 17 av 37 vara uppfyllda, 17 bedöms vara 
till stor del uppfyllda och 3 delvis uppfyllda. Beträffande uppdragen är 12 uppdrag 
slutförda och 1 uppdrag pågår med planerad avrapportering under våren. Den 
sammanlagda bedömningen är att staden har uppfyllt lagkravet om god ekonomisk 
hushållning under 2021. 
 
Resultatet för perioden är positivt och uppgår till 1 421,0 mkr vilket är en förbättring 
med 547,3 mkr i förhållande till föregående år. Resultat efter balanskravsjusteringar och 
synnerliga skäl är ett av stadens tre finansiella mål och uppgår till 595,4 mkr, vilket är 
495,4 mkr högre än årets budgeterade resultatmål om 100,0 mkr. Det innebär att staden 
har uppfyllt lagens krav på balans i ekonomin. 
 
Nämndernas nettokostnader har minskat med 0,1 procent (-3,5 mkr) i förhållande till 
föregående år och uppgår till 2 835,8 mkr. Utvecklingen kan till del förklaras av 
pandemin till följd av lägre efterfrågan på vård- och omsorgstjänster samt statliga bidrag 
för att kompensera merkostnader. Därtill bidrar nämndernas och förvaltningarnas 
arbete med att säkra en god ekonomisk hushållning till nettokostnadsutvecklingen. 
 
Årets investeringar uppgår till 221,0 mkr, vilket är en ökning med 54,8 mkr jämfört med 
föregående år och en avvikelse i förhållande till budget med 29,7 mkr. 
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Nettoinvesteringarna avseende exploateringsverksamheten uppgår till 288,5 mkr för 
2021 jämfört med 143,4 mkr för 2020, vilket är en ökning med 101,3 procent 
 
Årets resultat för koncernen är positivt och uppgår till 1 517,5 mkr (1 002,3 mkr år 
2020). Verksamhetens resultat uppgår till 1 161,6 mkr jämfört med 929,7 mkr för 2020. 
I resultatet för 2021 ingår jämförelsestörande intäkter med 460,3 mkr jämfört med 
452,2 mkr för 2020 samt jämförelsestörande kostnader med 74,1 mkr jämfört med 48,4 
mkr 2020.  
 
Norrenergi AB uppvisar ett resultat på 190,2 mkr efter finansnetto, vilket är 12,2 mkr 
bättre än budget. Bostadsstiftelsen Signalisten (inklusive Solnabostäder AB) redovisar 
ett resultat efter finansiella poster på 47,9 mkr (53,5 mkr år 2020). Resultatet 
överträffade budget med 3,8 mkr. För koncernen Råsunda Förstads AB (inklusive 
dotterbolaget Överjärva Gård AB) är resultatet efter finansnetto positivt med 4,6 mkr 
(7,0 mkr år 2020). Resultatet är 1,1 mkr bättre än budget för helåret. Solna Vatten AB 
redovisar ett negativt resultat efter finansiella poster på -14,4 mkr (2,9 mkr år 2020). 
Resultatet är 14,4 mkr sämre än budget. 
 
Stadens innehav i Vårljus i likvidation AB avslutades under 2021. 
 
Yrkanden 
Pehr Granfalk (M) föreslår att kommunstyrelsen beslutar enligt förvaltningens förslag. 
 
Sara Kukka Salam (S) föreslår att kommunstyrelsen beslutar enligt eget förlag i bilaga 1.  
 
Sandra Lindström (V) föreslår att kommunstyrelsen beslutar enligt eget förlag i bilaga 2.  
 
Beslutsgång 
Ordförande konstaterar att det finns tre förslag till beslut: 
Förvaltningens förslag 
Sara Kukka Salams (S) förslag enligt bilaga 1. 
Sandra Lindströms (V) förslag enligt bilaga 2. 
 
Ordförande ställer förslagen mot varandra var för sig och konstaterar att 
kommunstyrelsen beslutar enligt förvaltningens förslag. 
 
Reservation  
Sara Kukka Salam (S) och Sandra Lindström (V) reserverar sig mot beslutet till förmån 
för egna förslag. 
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§ 22 
Årsredovisning 2021 för Bostadsstiftelsen Signalisten i 
Solna (KS/2022:50) 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna årsredovisning för 
Bostadsstiftelsen Signalisten omfattande resultaträkning och balansräkning, samt att 
styrelsens ledamöter och verkställande direktör beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret 
2021. 
 
Sammanfattning 
Bostadsstiftelsen Signalisten i Solna har överlämnat årsredovisning för verksamhetsåret 
2021. Signalisten uppvisar ett resultat efter finansiella poster för koncernen på 47,9 mkr 
för år 2021. Enligt stiftelsens stadgar ska årsredovisningen godkännas och ansvarsfrihet 
för styrelsen beviljas av kommunfullmäktige i Solna. 
 
Revisionsberättelsen den 8 mars 2022 är undertecknad av såväl den auktoriserade 
revisorn som av den förtroendevalda revisorn. Enligt revisorernas uppfattning har 
styrelseledamöterna och verkställande direktören inte handlat i strid med stiftelselagen, 
stiftelseförordnandet eller årsredovisningslagen. Årsredovisningen har upprättats enligt 
årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av stiftelsens 
finansiella ställning per 31 december 2021 och av dess finansiella resultat och 
kassaflöde.   
 
Stadsledningsförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen föreslår fullmäktige att 
godkänna årsredovisning för Bostadsstiftelsen Signalisten omfattande resultaträkning 
och balansräkning, samt att styrelsens ledamöter och verkställande direktör beviljas 
ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2021. 
 
Yttranden 
Sara Kukka Salam (S) lämnar yttrande enligt bilaga 3.  
 
Sandra Lindström (V) lämnar yttrande enligt bilaga 4. 
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§ 23 
Årsredovisning 2021 för Stor-Stockholms 
brandförsvarsförbund (KS/2022:28) 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar om att bevilja ansvarsfrihet 
för direktionen i dess helhet för räkenskapsåret 2021. 
 
Sammanfattning 
Storstockholms brandförsvarsförbund har överlämnat årsredovisning för 
verksamhetsåret 2021. Resultatet uppgår till 38,3 mkr för 2021 jämfört med 11,8 mkr 
för 2020. Balanskravsresultatet uppgår till 7,0 mkr jämfört med 6,3 mkr 2020. 
 
Enligt den antagna förbundsordningen ska revisionsberättelse tillsammans med 
årsredovisning överlämnas till medlemskommunernas kommunfullmäktige som var och 
en beslutar om ansvarsfrihet för direktionen i dess helhet. 
 
Revisorerna bedömer att Storstockholms brandförsvar i allt väsentligt har bedrivit 
verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. 
Räkenskaperna bedöms vara i allt väsentligt rättvisande. Revisorerna bedömer vidare att 
direktionens interna kontroll har varit tillräcklig samt att resultatet enligt 
årsredovisningen i allt väsentligt är förenligt med de finansiella mål och verksamhetsmål 
som direktionen uppställt 
 
Revisorerna tillstyrker i revisionsberättelsen den 18 februari 2022 att respektive 
fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för direktionen samt de enskilda ledamöterna i 
densamma. 
 
Stadsledningsförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen föreslår att 
kommunfullmäktige beslutar om att bevilja ansvarsfrihet för direktionen i dess helhet 
för räkenskapsåret 2021. 
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§ 24 
Fastställande av avgifter för ej återlämnad och försenad 
återlämning av utlånad välfärdsteknikprodukt (KS/2022:51) 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar fastställa 
omvårdnadsnämndens förslag till avgifter för utlånad ej återlämnad 
välfärdstekniksprodukt, samt för försent återlämnad produkt.  
 
Sammanfattning 
Omvårdnadsförvaltningen har, i samverkan med stadens bibliotek, startat ett 
Välfärdsbibliotek där omvårdnadsnämndens målgrupp 65 år och äldre ges möjlighet att 
låna olika välfärdsprodukter. Det handlar inledningsvis om surfplattor, hörlurar, smarta 
lampor och robotdammsugare, men kan komma att kompletteras med fler produkter. 
Utlåningsverksamheten är en del av förvaltningens förebyggande arbete för seniorer 
och den administreras av biblioteket i Solna centrum.  
 
Verksamheten har påbörjats, men det har ännu inte fastställts en avgift i de fall 
produkter lämnas tillbaka för sent eller om de inte återlämnas alls. 
Omvårdnadsförvaltningen föreslår därför att avgiften för ej återlämnad produkt 
fastställs till 60 procent av inköpspriset för den lånade produkten, medan en 
förseningsavgift vid sen återlämning fastställs till 20 kronor per påbörjad vecka. 
 
Stadsledningsförvaltningen kan konstatera att omvårdnadsförvaltningen måste ansvara 
för utlåningen av välfärdsprodukterna eftersom målgruppen begränsas till de som är 65 
år och äldre.  
Åtgärden stämmer väl in i stadens arbete med att pröva nya arbetssätt för att få fler 
äldre att använda tekniska lösningar i sin vardag. Omvårdnadsnämnden behandlar 
ärendet vid sammanträdet den 15 mars. Stadsledningsförvaltningen föreslår att 
omvårdnadsnämndens avgifter fastställs av kommunfullmäktige.  
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§ 25 
Principöverenskommelse med Järvastaden AB avseende 
utvecklingen av del av fastigheten Järva 2:41 (KS/2022:49) 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen godkänner för sin del föreliggande principöverenskommelse med 
Järvastaden AB avseende utveckling av del av fastigheten Järva 2:41 och ger 
byggnadsnämnden i uppdrag att påbörja detaljplanearbete i enlighet med 
principöverenskommelsen och stadsledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 
2022-03-04. 
 
Sammanfattning 
Staden och Järvastaden AB träffade 2004 en principöverenskommelse om utveckling av 
Västerjärvaområdet baserad på den fördjupade översiktsplanen för området. Med 
anledning av att staden inte valde att aktualitetsförklara den fördjupade översiktsplanen 
2016 träffades ett tillägg till den ursprungliga överenskommelsen avseende den fortsatt 
utvecklingen av de kvarvarande utbyggnadsetapperna 5 till 9 inom Västerjärva. 
Stadsledningsförvaltningen och Järvastaden AB har nu förhandlat fram en 
principöverenskommelse som reglerar planeringen för och genomförandet av etapperna 
6 och 9. Dessa etapper kan, när Svenska Kraftnäts ledningar avvecklats, knyta ihop 
tidigare etapper av Järvastaden. 
 
Järvastaden AB och staden skall tillsammans verka för att området planläggs för ny 
bebyggelse omfattande cirka 1000 lägenheter i flerbostadshus och cirka 40 rad- och 
kedjehus. Av bostäderna i flerbostadshus skall minst 15 procent skall vara 4 rum och 
kök om minst 100 kvadratmeter och 10 procent ska vara 5 rum och kök om minst 110 
kvadratmeter. 
  
Principöverenskommelsen anger vidare att en förskola för cirka 140 barn samt en 
gruppbostad om cirka 400 - 500 kvadratmeter för LSS-boende skall upplåtas till staden 
med hyresrätt.  
 
Av vad som framgår av den ursprungliga principöverenskommelsen har Järvastaden AB 
ansvaret för och skall bekosta samtliga bygg- och anläggningsåtgärder samt eventuella 
erforderliga efterbehandlingsåtgärder inom de delar som planläggs som allmän 
platsmark. Allmän platsmark skall vederlagsfritt överlåtas med äganderätt till staden. 
 
Med de grundläggande ekonomiska förutsättningarna klarlagda anser 
stadsledningsförvaltningen att arbetet med ny detaljplan för etapp 6 och 9 kan påbörjas. 
 
Yrkanden 
Pehr Granfalk (M) föreslår att kommunstyrelsen beslutar enligt förvaltningens förslag. 
 
Sara Kukka Salam (S) och Sandra Lindström (V) föreslår att kommunstyrelsen beslutar 
enligt eget förslag i bilaga 5. 
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Beslutsgång 
Ordförande konstaterar att det finns två förslag till beslut: 
Förvaltningens förslag  
Sara Kukka Salams (S) och Sandra Lindströms (V) förslag enligt bilaga 5.  
 
Ordförande ställer förslagen mot varandra var för sig och konstaterar att 
kommunstyrelsen beslutar enligt förvaltningens förslag. 
 
Reservation 
Sara Kukka Salam (S) och Sandra Lindström (V) reserverar sig mot beslutet till förmån 
för eget förslag. 
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§ 26 
Planbesked avseende ansökan om detaljplan för student- 
och forskarbostäder inom KI campus (KS/2021:229) 
 
Beslut 
Förvaltningen får i uppdrag att förhandla fram en principöverenskommelse, som 
därefter föreläggs kommunstyrelsen för slutligt ställningstagande. 
 
Sammanfattning 
Akademiska hus har som fastighetsägare till KI campus i Solna inkommit med en 
ansökan om ny detaljplan för student- och forskarbostäder. Sedan 2014 har 
Akademiska hus uppdrag från staten breddats och inkluderar nu förutom ägandet och 
förvaltande av lärosäten även byggande och ägande av student- och forskarbostäder.  
 
Akademiska hus har tagit fram ett bebyggelseförslag som skulle ge plats för cirka 400 
bostäder för studenter och forskare. Förslaget innebär att fem nya bostadshus i upp till 
sex våningar uppförs norr och söder om Tomtebodavägen i dess norra del. De 
föreslagna lägena utgörs till stor del av ytor som är gröna och trädbevuxna idag men 
anges i den fördjupade översiktsplanen för Hagastaden som utvecklingsområden.  
 
Det finns ett stort behov av student- och forskarbostäder i Stockholmsområdet. 
Förvaltningen ser positivt på förslaget från Akademiska hus om att fortsätta utveckla 
KI campus med bostäder för studenter och forskare, men anser att omfattningen och 
placeringen av nya byggnader behöver utredas vidare. Det sker lämpligen sker i 
samband med att en principöverenskommelse arbetas och där huvudprinciperna för 
planarbetet läggs fast.  
 
Förvaltningen föreslår att kommunstyrelsen ställer sig positiv till att starta ett 
planarbete, men att omfattningen av området/bebyggelsen får diskuteras vidare i 
samband med att en principöverenskommelse med reglering av planarbetet arbetas 
fram. När en principöverenskommelse har arbetats fram ska förvaltningen återkomma 
till kommunstyrelsen för godkännande av densamma. När ett förslag till 
principöverenskommelse har arbetats fram återkommer förvaltningen till 
kommunstyrelsen i frågan. 
 
Yttranden 
Pehr Granfalk (M), Marianne Damström Gereben (L), Bernhard Huber (MP), Anna 
Lasses (C) och Samuel Klippfalk (KD) lämnar gemensamt yttrande enligt bilaga 6. 
 
Sara Kukka Salam (S) lämnar yttrande enligt bilaga 7. 
 
Sandra Lindström (V) lämnar yttrande enligt bilaga 8. 
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§ 27 
Beslut om etablering av en ny skola i Järvastaden 
(KS/2022:56) 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna investeringen i en ny skola i Järvastaden i 
enlighet med förslaget i tjänsteskrivelsen. 
 
Kommunstyrelsen beslutar att ge stadsledningsförvaltningen i uppdrag att planera och 
uppföra en ny skola i Järvastaden i enlighet med förslaget i tjänsteskrivelsen. 
 
Kommunstyrelsen beslutar att frågan om finansieringen av en ny skola i Järvastaden ska 
beaktas i samband med upprättandet investeringsbudget för åren 2023 - 2024 och att 
initiala investeringsutgifter under 2022 finansieras inom rörelsekapitalet. 
 
Kommunstyrelsen beslutar därutöver att ge stadsledningsförvaltningen i uppdrag att 
utreda förutsättningarna för att utöka skolgården till den nya skolan i enlighet med 
bilaga 10. 
 
Sammanfattning 
Det pågår en omfattande stadsutveckling i Järvastaden. Hittills har cirka 3 000 nya 
lägenheter planlagts som också huvudsakligen uppförts, och i de kommande etapperna 
planeras ytterligare drygt 3 000 nya lägenheter. Det ställer krav på en utbyggnad av 
förskole- och skolplatser i området. För att möta behovet har staden upplåtit fastigheter 
i Järvastaden och Bagartorp med tomträtt till Hemsö Fastigheter AB för att uppföra 
byggnader för skola och även förskola. Skolorna drivs av Raoul Wallenbergskolan 
(RWS), som tillsammans den kommunala intilliggande Ulriksdalsskolan möter dagens 
behov av skolplatser i Järvastaden, Bagartorp och Ulriksdal.  
 
För att långsiktigt kunna säkerställa att barn i lågstadieålder i Järvastaden ska kunna gå i 
skola i närområdet och erbjuda ett komplement till RWS Järvastaden föreslår 
stadsledningsförvaltningen och barn- och utbildningsförvaltningen att staden ska 
etablera en ny kommunal skola i Järvastaden avsedd för årskurs f-3. Staden kommer 
fortsatt att följa befolkningsprognosen/ utvecklingen och om behov skulle uppstå av 
ytterligare årskurser i Järvastaden planera för det. Inriktningen är annars att elever i den 
nya skolan ska kunna fullfölja sin utbildning i årskurs 4-9 i Ulriksdalsskolan. 
 
Den nya kommunala skolan föreslås planeras för en skolkapacitet motsvarande 240 
elever från förskoleklass till årskurs 3. Skolan planeras för lågstadieverksamhet med 
fritidshem, men ska även kunna ställas om till förskola om skolbehovet skulle minska 
och förskolebehovet öka. Den nya skolan ska utrustas med ett tillagningskök. Den 
fullstora idrottshall i Bagartorp som staden hyr av Hemsö Fastigheter AB, kommer att 
nyttjas för den nya skolans idrottsundervisning. 
 
En lämplig lokalisering är den redan planlagda tomten för förskola inom ramen för 
detaljplanen i kvarteret Linnéan m fl i Järvastaden, som inte kommer att behöva nyttjas 
för förskoleverksamhet. Byggrätten i detaljplanen är tillräckligt stor för att kunna 
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möjliggöra uppförande av en skola med en kapacitet för 240 elever. Den nya skolan 
skulle också med denna lokalisering få en central placering i Järvastaden med närhet till 
en parkmiljö omfattande cirka 15 000 kvadratmeter 
 
Inriktningsbeslutet innebär att en planerings- och genomförandeorganisation tillsätts på 
stadsledningsförvaltningen. Planerings- och genomförandeorganisationen kommer att 
ansvara för utredning, projektering, upphandling och i övrigt för genomförandet av 
byggnationen av den nya skolan utifrån barn- och utbildningsförvaltningens 
kravspecifikation. I uppdraget ingår också att inhämta bygglov och övriga erforderliga 
tillstånd för byggnationen av skolan från miljö- och byggnadsförvaltningen och tekniska 
förvaltningen. I samband med ansökan om bygglov kommer en barnkonsekvensanalys 
att göras av barn- och utbildningsförvaltningen. Inriktningen är att byggnationen av 
skolan ska kunna ske under slutet av 2022 och 2023 med målet att den nya skolan ska 
kunna tas i drift höstterminen 2024. 
 
Den planlagda byggrätten för skolan ligger i kvarteret Skogsstjärnan, som i övrigt är 
planlagt för bostadsbebyggelse som ska uppföras av Järvastaden AB. Det kommer att 
ställa krav på samordning mellan staden och Järvastaden AB i genomförandet av 
projekten. Det handlar exempelvis om samordning av 
markberedningsarbetena/bergssprängningen för att förbereda marken i dess helhet för 
byggnationen av skolan och bostäderna. 
 
Investeringen i den nya skolan bedöms uppgå till cirka 110 mkr inklusive 
markberedning i samverkan med Järvastaden AB, vilken föreslås finansieras inom Solna 
stads investeringsbudget. Den huvudsakliga utgiften kommer att uppstå under 2023-
2024 och behöver beaktas i samband med upprättandet av investeringsbudget för dessa 
år. De initiala investeringsutgifterna under 2022 är bedömda till ungefär 15 mkr och 
föreslås finansieras av rörelsekapitalet. Uppföljning av prognostiserade utgifter för 
2022-2024 görs i ordinarie delårsrapporter och årsredovisning till kommunfullmäktige.   
 
Yttrande 
Sandra Lindström (V) lämnar yttrande enligt bilaga 9. 
 
Yrkanden 
Pehr Granfalk (M), Marianne Damström Gereben (L), Bernhard Huber (MP), Anna 
Lasses (C) och Samuel Klippfalk föreslår att kommunstyrelsen beslutar enligt 
gemensamt förslag i bilaga 10. Sandra Lindström (V) ansluter sig till förslaget. 
 
Sara Kukka Salam (S) föreslår att kommunstyrelsen beslutar enligt eget förslag i bilaga 
11. 
 
Beslutsgång 
Ordförande konstaterar att det finns två förslag till beslut: 
Pehr Granfalks (M), Marianne Damström Gerebens (L), Bernhard Hubers (MP), Anna 
Lasses (C) och Samuel Klippfalks (KD) förslag i bilaga 10 som även Sandra Lindström 
(V) anslutit sig till. 
Sara Kukka Salams (S) förslag i bilaga 11. 
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Ordförande ställer förslagen mot varandra var för sig och konstaterar att 
kommunstyrelsen beslutar enligt Pehr Granfalks (M), Marianne Damström Gerebens 
(L), Bernhard Hubers (MP), Anna Lasses (C) och Samuel Klippfalks (KD) förslag i 
bilaga 10 som även Sandra Lindström (V) anslutit sig till. 
 
Reservation  
Sara Kukka Salam (S) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag. 
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§ 28 
Samarbete med Stockholms stad avseende UEFA Women´s 
Euro 2025 (KS/2022:54) 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna inriktningen för samarbete med Stockholms 
stad om värdskapsåtagandet för EM i fotboll 2025. 
 
Sammanfattning 
Svenska Fotbollförbundet (SvFF) och de nordiska fotbollsförbunden har tagit initiativ 
till att söka ett nordiskt värdskap för europamästerskapet i fotboll för damer 2025. 
Efter en gemensam förstudie i syfte att kartlägga förutsättningarna, utifrån de kriterier 
UEFA tillställt alla intressenter, har beslut fattats om en nordisk kandidatur kring 
värdskapet 2025. I förstudien har ett koncept med medverkan av åtta städer 
identifierats. Stockholm är en av de åtta städerna och i Stockholmsområdet föreslås 
Tele2 Arena vara matcharena för gruppspel och sannolikt en semifinal. Finalen är tänkt 
att spelas i Solna på Friends Arena. Europeiska fotbollsförbundet kommer i december 
2022 meddela vem som erhåller värdskapet för EM-turneringen.  
 
Solna stad har medverkat i förstudien tillsammans med Stockholm. Då finalen planeras 
att arrangeras på Friends Arena är båda parter överens om ett nära samarbete mellan de 
båda kommunerna. Ett samarbetsavtal kommer att tecknas mellan kommunerna för att 
reglera arbetssätt samt vilka delar respektive kommun bidrar med. Genom avtalet 
företräder även Stockholms stad Solna stad gentemot UEFA och Svenska 
Fotbollförbundet. 
 
Som värdstad önskar Stockholms stad att Solna stad bistår med att tillhandahålla en 
träningsanläggning (Skytteholm), svara för marknadsföringsplatser för turneringens 
officiella budskap inom Solna (program för turneringsskyltning) och logistiken som 
ingår i värdstadsåtagandet utanför Friends Arena i Solna. Värdstaden ska hålla med en 
Fan Zone och utforma kringaktiviteter för målgruppen barn och unga.  
 
Stadsledningsförvaltningen är positiv till Stockholms stads förfrågan om samarbete om 
dam-EM i fotboll 2025 och anser att de åtaganden som Stockholms stad vill att Solna 
stad ska bistå med avseende träningsanläggning, marknadsföring och logistik utanför 
Friends Arena i Solna är rimliga. Förvaltningen anser därför att Solna stad ska ställa upp 
som samarbetspartner till Stockholm och tillsammans med SvFF och Stockholm stad 
genomföra ansökningsprocessen.   
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§ 29 
Revidering av lokala ordningsföreskrifter, samt avgifter för 
markupplåtelse för elsparkcyklar för uthyrning (KS/2022:52) 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att fastställa Solna stads lokala 
ordningsföreskrifter med revideringar enlighet med stadsledningsförvaltningens förslag. 
Föreskrifterna gäller från och med det datum Länsstyrelsen meddelat att de inte strider 
mot lag. 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att fastställa taxan (för närvarande D11) 
för upplåtelsen av allmän offentlig plats till parkering för elsparkcyklar fastställs till 
500kr/dag och företag. Taxan träder ikraft 1 maj 2022. 
 
Sammanfattning 
Kommunfullmäktige beslutade den 26 oktober 2020 att revidera stadens lokala 
ordningsföreskrifter, bland annat genom att föra in en ny paragraf (15 §) om uthyrning 
och parkering av cyklar, elsparkcyklar och liknande fordon. Bestämmelsen trädde ikraft 
efter att Länsstyrelsen den 9 november 2020 meddelat att den inte strider mot lag. Den 
innebär att det krävs polistillstånd för att få tillgång till parkeringar för elsparkcyklar 
enligt villkor som staden fastställer.  
 
Med erfarenheter från det år som gått har stadsledningsförvaltningen i samråd med 
tekniska förvaltningen kommit fram till att det dels är bra att göra några smärre 
förtydligande av paragrafen ”Uthyrning och parkering av cyklar, elsparkcyklar och liknande 
fordon”. Tekniska förvaltningens villkor för upplåtelsen kommer också att justeras. 
 
För att i någon mån anpassa taxan till omvärlden föreslås samtidigt en revidering av 
nuvarande taxa från 300kr/dag/företag till 500kr/dag/företag.     
 
Stadsledningsförvaltningen föreslår att paragrafen ”Uthyrning och parkering av cyklar, 
elsparkcyklar och liknande fordon”, samt taxan för markupplåtelsen revideras enligt 
förvaltningens förslag.   
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§ 30 
Godkännande av Huvudöverenskommelse om övergripande 
samverkan kring hälsa, vård och omsorg, HÖK (KS/2021:196) 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen antar ”Huvudöverenskommelse för samverkan kring hälsa, vård och 
omsorg”. 
 
Sammanfattning 
Kommunerna i länet och Region Stockholm har ett tjugotal överenskommelser kring 
hälsa, vård och omsorg mellan länets kommuner och Regionen. Samverkan inom 
området går lång tid tillbaka, men det har ändå saknats en gemensam målsättning och 
utgångspunkter samt principer för samverkan på olika nivåer att utgå från i arbetet.  
 
Storsthlm har därför, tillsammans med Region Stockholm, tagit fram ett förslag till en 
Huvudöverenskommelse för samverkan inom hälsa, vård och omsorg i Stockholms län 
och vid Storsthlms styrelse beslutade den 14 oktober 2021 att rekommendera 
kommunerna i länet att anta överenskommelsen. Enligt huvudöverenskommelsen ska 
alla kommuner, beroende på organisationslösning, utse en eller flera samordnande 
representanter. Eftersom huvud-överenskommelsen är långsiktig kommer den behöva 
förändras över tid och detta regleras i en riktlinje tillhörande överenskommelsen. 
Arbetet med riktlinjen genomförs av tjänstemanna-gruppen. 
 
Omvårdnadsnämnden och socialnämnden har haft ärendet på remiss och båda 
nämnderna tillstyrker att staden tecknar överenskommelsen. Båda nämnderna påpekar 
att Solna stads samordnande funktion/funktioner ska representeras av personer med 
god kunskap inom socialtjänstens alla områden samt inom hälso- och sjukvårdsfrågor. 
De två nämndernas förvaltningar har enats om att omvårdnadsförvaltningen ska utse 
stadens samordnande funktion. 
 
Stadsledningsförvaltningen kan konstatera att det är bra att ha en övergripande 
överenskommelse om arbetssätt och samverkan mellan regionen och kommunerna. 
Stadens representanter har tidigare framfört att staden ställer sig tveksam till 
eskaleringstrappan, där ärenden först ska prövas av en regional tjänstemannagrupp och 
därefter en regional politikergrupp. Solna stad förutsätter dock att det finns en 
gemensam ambition om att alla frågor ska lösas lokalt och eskalering därmed kan 
undvikas. Därmed kan den tills vidare accepteras i överenskommelsen.        
 
Stadsledningsförvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta att anta 
huvudöverenskommelsen om länsövergripande samverkan kring hälsa, vård och 
omsorg, HÖK.  
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§ 31 
Yttrande över infrastrukturdepartementets remiss av 
promemorian ”Parkering av elsparkcyklar” (KS/2022:8) 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen översänder stadsledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, med 
ändringar i enlighet med vad som framgår av bilaga 12, som svar på remissen från 
infrastrukturdepartementet.   
 
Sammanfattning 
Infrastrukturdepartementet har remitterat promemorian ”Parkering av elsparkcyklar” 
till Solna stad för yttrande. I promemorian föreslås att det ska införas ett förbud mot att 
parkera elsparkcyklar på gång- eller cykelbana, annat än vid uppställningsplatser avsedda 
för cyklar. Förbudet föreslås träda i kraft den 1 augusti 2022. Målsättningen är att hjälpa 
kommunerna i deras arbete med att stävja de problem som uthyrningen av 
elsparkcyklarna medför samtidigt som fördelarna med uthyrningsverksamheten 
tillvaratas i största möjliga utsträckning. En fördel med ett sådant förbud mot att 
parkera elsparkcyklar på en gång- eller cykelbana är att det skulle undanröja 
myndigheternas svårigheter att bedöma om det finns grund för att ingripa vid bristfällig 
parkering, dvs. om det finns en risk för att fara uppstår eller att trafiken onödigtvis 
hindras eller störs. 
 
Stadsledningsförvaltningen kan konstatera att den föreslagna bestämmelsen är positiv 
då flyttning av elsparkcyklar från gång- och cykelbanor förenklas för kommunerna, men 
att den är negativ då den tillåter parkering i cykelställ. Det innebär en uppenbar risk 
uppstår för att bestämmelsen kommer att leda till att cykelställ på attraktiva områden 
vid arbetsplatser, sjukhus mm fylls med elsparkcyklar och därmed försämrar 
parkeringsmöjligheterna för vanliga cyklister. Det kan accepteras för privatägda fordon, 
men det vore olyckligt för ordningen om företag ges möjlighet att använda cykelställ för 
uthyrningsverksamheten. 
 
Solna stad föreslår istället att kommuner som vill tillmötesgå uthyrningsverksamheten 
anordnar eller tillåter anordnande av särskilda elsparkcykelparkeringar. Parkeringen kan 
då jämställas med parkering av bil eller MC. Med anledning av detta föreslås att den 
föreslagna bestämmelsen ersätts med följande: 
 
En cykel utan tramp- eller vevanordning, som har en elmotor vars kontinuerliga märkeffekt inte 
överstiger 250 watt och som inte är självbalanserande, får inte parkeras på en gång- eller cykelbana. 
En cykel utan tramp- eller vevanordning, som hyrs ut kommersiellt, får endast parkeras vid 
uppställningsplatser som av kommunen särskilt anvisats för uthyrningsverksamhet. 
 
Yrkanden 
Pehr Granfalk (M), Marianne Damström Gereben (L), Bernhard Huber (MP), Anna 
Lasses (C) och Samuel Klippfalk (KD) föreslår att kommunstyrelsen beslutar enligt 
gemensamt förslag i bilaga 12. Sandra Lindström (V) och Sara Kukka Salam (S) ansluter 
till förslaget. 
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Beslutsgång 
Ordförande konstaterar att det finns ett förslag till beslut och det är Pehr Granfalks 
(M), Marianne Damström Gerebens (L), Bernhard Hubers (MP), Anna Lasses (C) och 
Samuel Klippfalks (KD) förslag i bilaga 12 som även Sandra Lindström (V) och Sara 
Kukka Salam (S) anslutit sig till samt att kommunstyrelsen beslutar enligt det. 
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§ 32 
Yttrande över SOU 2022:2 ”En skärpt syn på brott mot 
journalister och utövare av vissa samhällsnyttiga funktioner” 
(KS/2022:31) 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen översänder stadsledningsförvaltningens tjänsteskrivelse som svar på 
remissen från justitiedepartementet.   
 
Sammanfattning 
Justitiedepartementet har remitterat SOU 2022:2 ”En skärpt syn på brott mot 
journalister och utövare av vissa samhällsnyttiga funktioner” till Solna stad för yttrande.  
 
Stadsledningsförvaltningen tillstyrker att hot och våld mot yrkesgrupperna hälso- och 
sjukvårdspersonal, personal inom socialtjänsten, räddningstjänstpersonal och 
utbildningspersonal inom skolväsendet, ska omfattas av nya straffbestämmelser i 
brottsbalken. Det är ett behövligt komplement till det skydd som redan finns för 
anställda inom myndighetsutövande verksamhet och för politiskt aktiva och deras 
närstående. Det övergripande sätt som berörda tjänster/anställningar anges kan dock i 
vissa fall innebära att tolkningsproblem uppstår och det kan behöva göras 
förtydliganden i vissa fall. Det finns därutöver skäl att överväga om ytterligare grupper 
kan läggas till, exempelvis personal som arbetar med fritidsverksamhet för äldre 
ungdomar eller viss kommunalteknisk verksamhet. 
 
Stadsledningsförvaltningen har inga synpunkter på de föreslagna brottsrubriceringarna 
eller förslagen till påföljder. Det kan noteras att skyddet inte är begränsat till exempelvis 
den tid då en lärare inte är i skolan eller en socialsekreterare är i tjänst, utan det gäller 
även utanför arbetstid och dessutom efter att en person slutat sin anställning. 
Förvaltningen anser att det därför kan förtydligas att det förstärkta skyddet gäller 
händelser ”kopplade till tjänsteutövningen”, och inte som i förslaget ”i tjänsteutövningen”. Det 
skulle göra det tydligare att skyddet är obundet i tid.   
 
Stadsledningsförvaltningen tillstyrker att straffskalan för brott mot tystnadsplikten 
skärps. Det är samtidigt viktigt att förtydliga vilken information som olika myndigheter 
kan dela med sig av då syftet är att underlätta utredningar eller genomföra kontroller. 
Lagens skärpning får inte leda till att möjligt informationsutbyte stryps även i de fall det 
är möjligt att dela information.  
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§ 33 
Svar på motion av Sandra Lindström mfl (V) om att NPF-
säkra Solnas skolor M:15/2021 (KS/2021:180) 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att förklara motionen besvarad. 
 
Sammanfattning 
Sandra Lindström (V) och Inger Grape-Olausson (V) inkom i september 2021 till 
kommunfullmäktige med rubricerade motion. I motionen föreslås att Solna stad utreder 
situationen för NPF-elever i stadens skolor idag med en riskanalys och prioritering av 
nödvändiga åtgärder, samt att Solna stad därefter inleder en NPF-säkring av sina skolor, 
med målet att alla elever ska ges förutsättningar och möjligheter att delta i och klara 
undervisningen på lika villkor.  
 
Motionen har remitterats till skolnämnden som den 17 februari 2022 har yttrat sig. 
Nämnden framför att Solna stads skolor dagligen arbetar med att utveckla 
undervisningen i syfte att möta alla elevers behov. Alla elever ska ges möjlighet att nå 
sin fulla potential och tillgodogöra sig utbildningen utifrån sina förutsättningar, vilket i 
förlängningen ger eleverna möjlighet att studera vidare på gymnasiet. Det görs många 
insatser för att kunna möta alla elevers behov. Det handlar bland annat om att 
inrättande av särskilda undervisningsgrupper, öka lärarnas kunskap och kompetens 
inom tillgängligt lärande, anpassningar och stöd i klassrummet, utbildning i studieteknik 
och om utveckling av skollokalerna.  
 
Stadsledningsförvaltningen föreslår med hänvisning till skolnämndens yttrande att 
motionen förklaras besvarad. 
 
Yrkanden 
Pehr Granfalk (M) föreslår att kommunstyrelsen beslutar enligt förvaltningens förslag. 
 
Sandra Lindström (V) och Sara Kukka Salam (S) föreslår att kommunstyrelsen bifaller 
motionen. 
 
Beslutsgång 
Ordförande konstaterar att det finns två förslag till beslut: 
Förvaltningens förslag 
Bifall till motionen 
 
Ordförande ställer förslagen mot varandra var för sig och konstaterar att 
kommunstyrelsen beslutar enligt förvaltningens förslag. 
 
Reservation 
Sandra Lindström (V) och Sara Kukka Salam (S) reserverar sig mot beslutet till förmån 
för bifall till motionen. 
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§ 34 
Svar på motion av Elisabet Brolin (S) om översyn av ny 
modell för hemtjänsten, M:21/2021 (KS/2021:227) 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att förklara motionen besvarad. 
 
Sammanfattning 
Elisabet Brolin (S) inkom med rubricerade motion till kommunfullmäktige i november 
2021. 
I motionen föreslås att omvårdnadsförvaltningen får i uppdrag att på försök inom ett 
eller två områden prova en modell för hemtjänst som inte bygger på minutscheman 
utan ger utrymme för såväl hemtjänsttagare som anställda att kunna påverka vilka 
insatser som ska göras för dagen 
och att försöket utvärderas. 
 
Motionen har remitterats till omvårdnadsnämnden som i yttrande den 15 februari 2022 
framför att nämnden anser att det system som tillämpas är tillräckligt flexibelt och ger 
utrymme för den enskilde tillsammans med kontaktmannen och hemtjänstutföraren att 
planera beviljade insatser och tidsåtgång på så sätt att den enskilde får sina behov och 
önskemål tillgodosedda. Dagens system ger även biståndshandläggaren möjlighet att 
genom uppföljning kvalitetssäkra den enskildes beviljade insatser. 
Omvårdnadsnämndens förvaltning gör bedömningen att tidsramar för 
omvårdnadsinsatser är nödvändiga för verksamheterna för att kunna tillgodose samtliga 
kunders behov av kontinuitet gällande tid och personal. Omvårdnadsnämnden föreslår 
att motionen avslås. 
Stadsledningsförvaltningen kan konstatera att det av nämndens svar framgår att 
befintlig modell för hemtjänst, med det befintliga bedömningssystemet, ger utrymme 
för en planering av beviljade insatser och tidsåtgång så att den enskilde får sina behov 
och önskemål tillgodosedda.   
Stadsledningsförvaltningen föreslår, med hänvisning till omvårdnadsnämndens 
yttrande, att motionen förklaras besvarad. 
 
Yrkanden 
Pehr Granfalk (M) föreslår att kommunstyrelsen beslutar enligt förvaltningens förslag. 
 
Sara Kukka Salam (S) och Sandra Lindström (V) föreslår att kommunstyrelsen bifaller 
motionen. 
 
Beslutsgång 
Ordförande konstaterar att det finns två förslag till beslut: 
Förvaltningens förslag 
Bifall till motionen 
 
Ordförande ställer förslagen mot varandra var för sig och konstaterar att 
kommunstyrelsen beslutar enligt förvaltningens förslag. 
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Reservation 
Sara Kukka Salam (S) och Sandra Lindström (V) reserverar sig mot beslutet till förmån 
för bifall till motionen. 
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§ 35 
Svar på motion av Eva Eriksson (S) om skolskjuts under lov 
för barn med funktionshinder, M:22/2021 (KS/2021:228) 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att förklara motionen besvarad. 
 
Sammanfattning 
Eva Eriksson (S) inkom med rubricerade motion till kommunfullmäktige i november 
2021. I motionen föreslås att elever med funktionsnedsättning som är beviljad 
skolskjuts till och från skola och fritidshem också beviljas sådan på loven. 
  
Motionen har remitterats till skolnämnden som den 17 februari 2022 har yttrat sig. 
Nämnden framför att elever i skolor har rätt till skolskjuts om det behövs med hänsyn 
till färdvägens längd, trafikförhållanden, elevens funktionsnedsättning eller någon annan 
särskild omständighet. Syftet med skolskjuts är att elever ska ges möjlighet att 
kostnadsfritt få sin rätt till utbildning tillgodosedd.  
 
Även om regelverket inte ger någon rätt till skolskjuts till och från elevens fritidshem, 
då fritidshemmets verksamhet till skillnad från skolverksamheten är frivillig, har 
skolnämnden i sina riktlinjer för skolskjuts beslutat att erbjuda elever resor till och från 
fritidshemmet under ordinarie skoldagar, då fritidshemmet oftast bedrivs på samma 
plats som ordinarie utbildning. Det omfattar dock inte skolloven eftersom det inte 
bedrivs utbildning då. För ungdomar över 12 år och som har korttidstillsyn enligt LSS 
före och efter skoldagen samt under skollov kan turbundna resor till och från 
korttidstillsynen beviljas enligt annan lagstiftning än skollagen. 
Stadsledningsförvaltningen föreslår, med hänvisning till skolnämndens yttrande, att 
motionen förklaras besvarad. 
 
Yrkanden 
Pehr Granfalk (M) föreslår att kommunstyrelsen beslutar enligt förvaltningens förslag. 
 
Sara Kukka Salam (S) och Sandra Lindström (V) föreslår att kommunstyrelsen bifaller 
motionen. 
 
Beslutsgång 
Ordförande konstaterar att det finns två förslag till beslut: 
Förvaltningens förslag 
Bifall till motionen 
 
Ordförande ställer förslagen mot varandra var för sig och konstaterar att 
kommunstyrelsen beslutar enligt förvaltningens förslag. 
 
Reservation 
Sara Kukka Salam (S) och Sandra Lindström (V) reserverar sig mot beslutet till förmån 
för bifall till motionen. 



 
SOLNA STAD 
 

Protokoll 2022-03-21   
 SID 26 (31) 

 

 Signatur  
 
 

§ 36 
Svar på motion av Sara Kukka-Salam (S) om att etablera 
museum om statarkvinnornas historia i ladugården på 
Överjärva gård, M:3/2022 (KS/2022:41) 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att förklara motionen besvarad. 
 
Sammanfattning 
Sara Kukka Salam (S) inkom med rubricerade motion till kommunfullmäktige i februari 
2022. I motionen föreslås att kommunstyrelsen ska få i uppdrag att, i samarbete med 
berörda nämnder, påbörja arbetet för att etablera ett museum i ladugården på Överjärva 
gård, som berättar om livet för de statarkvinnor som arbetade där.  
  
Inledningsvis kan stadsledningsförvaltningen konstatera att det pågår ett stort arbete i 
staden för att utveckla Överjärva gård som attraktivt besöksmål och sammanhållen 
kultur- och naturmiljö. Fokus ligger på att utveckla och renovera byggnaderna på 
gården, anordna spännande aktiviteter tillsammans med lokala aktörer och 
föreningslivet för besöksmålet Överjärva gård och att förstärka och vidareutveckla 
Solna Naturskola.  
 
Arbetet med utvecklingen av byggnaderna utgår från att Överjärva gård ska vara en 
kultur- och naturmiljö med byggnader, som berättar om gårdens historia i Solna, 
samtidigt som de ska kunna spegla samtiden genom att fyllas med verksamheter. Under 
2021 har Hästskostallet, som fortsatt kommer att användas för Naturskolans 
verksamhet och som café, genomgått en teknisk upprustning och de s k Rödingarna har 
placerats i anslutning till Överjärva gård och genomgått en exteriör upprustning. Under 
2022 kommer den exteriöra upprustningen av Rödingarna att följas av en inre 
statusbesiktning med efterföljande åtgärder och Vita villan kommer att iordningsställas 
för att möta behovet av ytterligare lärararbetsplatser när naturskolan växer. Dessutom 
kommer Gula Villan, Ladugården och Vinterträdgården att börja renoveras. Parallellt 
med renoveringarna kommer användningen av byggnaderna att utredas och 
diskussioner med möjliga intressenter att föras. Detta arbete kommer att göras i 
samarbete mellan Råsunda Förstads AB, förvaltningen för arbetsmarknad, kultur- och 
fritid och stadsledningsförvaltningen.  
 
Beträffande förslaget att etablera ett museum om statarkvinnornas historia i ladugården 
på Överjärva gård kan det konstateras att ett statarmuseum redan finns på gården. 
Statarmuseet visar hur en statarfamilj bodde och levde på 1920-talet och drivs av 
förvaltningen för arbetsmarknad, kultur och fritid på uppdrag av Råsunda Förstads AB. 
Stadsledningsförvaltningen anser att AKF och Råsunda Förstads AB bör pröva frågan 
om det befintliga museet kan vidareutvecklas i enlighet med intentionen i motionen. 
Om det inte bedöms vara möjligt i det befintliga museet anser förvaltningen att även 
frågan om att använda ladugården kan prövas efter att ladugården har rustats upp. Med 
hänvisning till ovanstående föreslås motionen förklaras besvarad. 
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Yrkanden 
Pehr Granfalk (M) föreslår att kommunstyrelsen beslutar enligt förvaltningens förslag. 
 
Sara Kukka Salam (S) föreslår att kommunstyrelsen bifaller motionen. 
 
Beslutsgång 
Ordförande konstaterar att det finns två förslag till beslut: 
Förvaltningens förslag 
Bifall till motionen 
 
Ordförande ställer förslagen mot varandra var för sig och konstaterar att 
kommunstyrelsen beslutar enligt förvaltningens förslag. 
 
Reservation 
Sara Kukka Salam (S) reserverar sig mot beslutet till förmån för bifall till motionen. 
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§ 37 
Svar på motion av Sara Kukka-Salam (S) om att modernisera 
Hagalunds centrum för att öka tryggheten, M:4/2022 
(KS/2022:42) 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att förklara motionen besvarad. 
 
Sammanfattning 
Sara Kukka Salam (S) inkom med rubricerade motion till kommunfullmäktige i februari 
2022. I motionen föreslås att kommunstyrelsen ska få i uppdrag att, i samarbete med 
berörda förvaltningar och externa aktörer, påbörja arbetet med att omvandla Hagalunds 
centrum till en modern mötesplats med lokaler för såväl utökad kommersiell service 
som för föreningsliv och kommunal verksamhet. Bakgrunden till motionen är behovet 
av ett utökat trygghetsarbete och förebyggande insatser för att vända den ökade 
brottsaktiviteten i Hagalund.  
  
Inledningsvis kan stadsledningsförvaltningen konstatera att det pågår ett stort arbete i 
staden med brottsförebyggande och trygghetsskapande åtgärder i Hagalund för att 
understödja polisen i arbetet med att bekämpa kriminaliteten. Ett fokusområde för 
stadens insatser är Förstärkt närvaro där fritidsverksamheten har utvecklats och breddats 
för att på ett ännu bättre sätt kunna söka upp ungdomar och arrangera aktiviteter för 
ungdomar tillsammans med föreningslivet i Hagalund. Varje helg arrangerar fritiden 
tillsammans med exempelvis AIK Fotboll aktiviteter för ungdomar i Hagalund både 
inomhus och utomhus. Ett annat fokusområde är Förstärkt samverkan, där samverkan 
mellan polis, skola, fritid och socialtjänst har förstärkts för att kunna identifiera 
Solnaungdomar som kan befinna sig i riskzonen för framtida kriminalitet eller missbruk 
och kunna sätta in effektiva insatser.  
 
Ett tredje fokusområde är Utveckling av stadsmiljön, där inriktningen är att utveckla och 
förstärka skötseln av stadsmiljön i Hagalund. Ett särskilt fokus ligger på tre platser i 
Hagalund: Hagalunds torg, Hagalundsgatan och området bakom Sunnanskolan. För 
närvarande pågår en utbyggnad av en ny aktivitetsyta med bl a fotbollsplan och utegym 
bakom Sunnanskolan, som ska kunna användas av fritiden, föreningslivet och boende i 
stadsdelen. Det pågår också ett arbete med att ta fram ett förslag för utvecklingen av 
Hagalunds torg som en mötesplats i Hagalund. I det arbetet berörs också Hagalunds 
centrum och dialog förs med Bostadsstiftelsen Signalisten och Rikshem, för att ta fram 
ett bra förslag för utvecklingen av platsen. Med hänvisning till det pågående arbetet 
föreslås motionen förklaras besvarad. 
 
Yrkanden 
Pehr Granfalk (M) föreslår att kommunstyrelsen beslutar enligt förvaltningens förslag. 
 
Sara Kukka Salam (S) och Sandra Lindström (V) föreslår att kommunstyrelsen bifaller 
motionen. 
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Beslutsgång 
Ordförande konstaterar att det finns två förslag till beslut: 
Förvaltningens förslag 
Bifall till motionen 
 
Ordförande ställer förslagen mot varandra var för sig och konstaterar att 
kommunstyrelsen beslutar enligt förvaltningens förslag. 
 
Reservation 
Sara Kukka Salam (S) och Sandra Lindström (V) reserverar sig mot beslutet till förmån 
för bifall till motionen. 
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§ 38 
Avsägelse av uppdrag i rådet för funktionshinderfrågor 
(KS/2020:205) 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen befriar Alexandra Andreescu (KD) från sitt uppdrag. 
 
Sammanfattning 
Alexandra Andreescu (KD) har avsagt sig uppdraget som ledamot i rådet för 
funktionshinderfrågor. 
 
 
 
 

§ 39 
Fyllnadsval i rådet för funktionshinderfrågor (KS/2020:205) 
 
Kommunstyrelsen beslutar att som ledamot i rådet för funktionshinderfrågor för 
resterande mandatperioden utse: 
 
(KD) 950621 Natanael Kvidal, Jonstorpsvägen 16, 171 55 Solna 
 
 
 
 
 

§ 40 

Fyllnadsval i internationella kommittén (KS/2020:203) 
 
Kommunstyrelsen beslutar att som ledamot i internationella kommittén för resterande 
mandatperioden utse: 
 
(V) 901227 Emil Flisbäck, Bergstigen 7, 169 33 Solna 
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§ 41 
Anmälan av delegationsbeslut  
 
Kommunstyrelsen tar del av följande delegationsbeslut: 
 
KSdel/2022 §§ 9-43 
KSAU/2022 § 1-6 
 
 

§ 42 
Anmälan av ärendelista  
 
Kommunstyrelsen tar del av utsända ärenden. 
 
 
 

§ 43 
Meddelanden (KS/2022:34) 
 
Kommunstyrelsen tar del av utsända meddelanden. 
 
 
 

§ 44 
Godkännande av digitalt deltagande  
 
Kommunstyrelsen godkänner att det digitala deltagandet har skett i enlighet med de 
fastställda riktlinjerna. 
 
 
 

 
 



Kommunstyrelsen 21 mars 2022 
Ärende 3 Årsredovisning 2021 för Solna 
stad 

YRKANDE 

Solna stad gör ett rekordstort överskott på 1,4 miljarder kronor för verksamhetsåret 2021. Det beror till 

stor del på de generösa statsbidragen och på en bättre konjunktur än beräknat trots fortsatt pandemi.  

Solna har i grunden har en mycket god ekonomisk ställning med omfattande medel i reserv. Samtidigt som 

Solna stad gör enorma överskott så har flera verksamheter, inte minst skolan, det tufft att uppfylla 

ambitionen om att alla barn ska lämna grundskolan med godkända betyg i alla ämnen. Bara under 2021 

lämnade var fjärde elev i Solnas grundskolor åk 9 utan godkända betyg i alla ämnen.  

Vi anser att det är viktigt att en årsredovisning både speglar de framgångar som funnits i kommunal 

verksamhet men även problematiserar kring de utmaningar och svagheter som finns. Det är en 

förutsättning för att kunna utveckla verksamheten. Vi saknar en sådan problematisering.  

Solna står inför behov av att bygga nya skolor och renovera de befintliga. Vi socialdemokrater vill tex 

bygga en ny skola i Järvastaden, en ny skola på Stenbackahöjden i Huvudsta och en ny skola i Hagalund. 

För dessa ändamål vill vi avsätta hälften av överskottet till skolupprustningsfonden.  

Mot bakgrund av ovanstående yrkar jag 

• Att reservera 700,0 mkr för att säkra finansieringen av ombyggnation och upprustning av stadens

befintliga skol- och förskolelokaler samt nybyggnationen av kommunala skolor.

Solna 21 mars 2022 

Sara Kukka-Salam  

Socialdemokraterna 

Bilaga 1 till KS/2022-03-21 § 21

•t,a 
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Solna den 21 mars 2022 
Kommunstyrelsen ärende 3, KS/2020:1 

Årsredovisning 2021 för Solna stad 

Tilläggsyrkande 

För Vänsterpartiets del saknas det i årsredovisningen, som vanligt, en analys av 
verksamheten. Vår uppfattning är att en årsredovisning även bör innehålla de delar där man 
inte nått fram, och dessa exempel finns det flera av i staden under det gångna året. Trots att 
det finns goda skäl att ifrågasätta om alla mål verkligen kan anses uppfyllas i år visar 
årsredovisningen på att alla mål anses uppfyllda. Detsamma gäller flera av uppdragen där vi 
anser att uppdragen alltför ofta har varit en redovisning av vad som redan görs, snarare än 
en analys av styrkor och svagheter i det nuvarande arbetet kombinerat med tydliga 
prioriteringar av kommande åtgärder. Denna ovilja att kritiskt granska våra verksamheter för 
att se vad vi kan göra bättre visar på alltför vaga och ambitionslösa målsättningar. 

Staden som helhet som gör ett rekordstort överskott på över 1,4 miljarder för år 2021. 
Samtidigt får vi ständiga rapporter från verksamheter som inte får ihop sina budgetar, där 
flera förskole- och skolverksamheter har lagts ner eller lever med nedläggningshot på grund 
av problemen med kronisk underfinansiering från stadens sida. Ändå fastslår 
tjänsteskrivelsen att utbyggnaden av den kommunala servicen ”ställer krav på prioritering 
och effektivisering i stadens verksamheter”. De ständiga kraven på effektiviseringar blir 
mycket märkliga mot bakgrund av stadens stora överskott. Överskotten och 
effektiviseringarna tycks vara en målsättning i sig för majoriteten, som prioriteras framför 
verksamheternas behov. Vänsterpartiet anser att kostnadseffektiviseringarna i Solna stad 
har nått vägs ände. Vi ser istället att våra goda ekonomiska förutsättningar möjliggör för oss 
att verkligen investera och satsa på våra kommunala kärnverksamheter.  

Vänsterpartiet har väsentligt högre ambitioner för staden och dessa skillnader syns tydligast 
mellan det blågröna styrets och Vänsterpartiets budget. I Vänsterpartiets budgetförslag fanns 
förslag på både att skjuta till mer pengar för att klara olika åtaganden. När staden nu går med 
ett rekordstort överskott anser vi att fler investeringar bör göras, för att påskynda 
klimatomställningen samt att bevara våra kulturmiljöer.  

Med anledning av ovanstående yrkar vi 
att reservera 50,0 mkr till en investeringsfond för klimatomställningen. 

att reservera 12,0 mkr till upprustningar på Överjärva gård, inklusive en in- och utvändig 
renovering av ladugården. 

Sandra Lindström 
Vänsterpartiet 

Bilaga 2 till KS/2022-03-21 § 21



Kommunstyrelsen 21 mars 2022 
Ärende 4 Signalistens årsredovisning 

YTTRANDE 

Vi socialdemokrater har länge varit kritiska till att ”Projekt 1000”, som innebar att 1000 nya hyresrätter 

skulle produceras i Signalistens regi mellan åren 2008–2018, slutade i att färre än 200 nya bostäder 

tillskapades under denna tioårsperiod och att ombildningar resulterade i att antalet hyresrätter totalt 

minskade.  

Vi är kritiska till att nyproduktionstakten är otillräcklig. Signalistens årsredovisning för 2021 visar att det 

under verksamhetsåret endast tillskapats 20 nya bostäder.  Med tanke på den stora bostadsbrist som råder 

i vår region är det viktigt att nya hyresrätter inte ständigt skjuts på framtiden.  

Vi ser positivt på att nya byggprojekt initierats i Signalistens regi under året 2021 i form av tex ny antagen 

detaljplan med hyresrätter i Bagartorp. Vi befarar dock att omfattningen av Signalistens planerade 

nybyggnation inte är tillräcklig för att hålla en högre årlig byggtakt framgent. För att påskynda 

nybyggnationen av hyresrätter i Solna vill vi att kommunen inför ett snabbspår för utbyggnaden av just 

hyreslägenheter i kommunen.  

Under 2021 beslutade styrelsen i Signalisten, på initiativ av Socialdemokraterna, att se över sina 

inkomstkrav vid nyuthyrning av lägenheter. Från och med 1januari 2022 slopas kravet på att hyresgästen 

måste ha en bruttoinkomst på tre gånger månadshyran. De sänkta inkomstkraven möjliggör för hushåll 

med lägre inkomster att efterfråga hyresrätter i Signalistens bestånd. Det är glädjande.  

Solna 21 mars 2022 

Socialdemokraterna 

Bilaga 3 till KS/2022-03-21 § 22
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Solna den 21 mars 2022 
Kommunstyrelsen, ärende 4 

KS/2022:50 
Årsredovisning för Bostadsstiftelsen Signalisten år 2021 

Yttrande 

Hyresrätten är den enda möjliga bostadsformen för många människor och har därför en 
central del i att skapa en blandad stad för alla våra invånare. Ändå visar statistik från SCB att 
endast 12 % av bostäderna som har byggts i Solna de senaste tio åren har varit hyresrätter, 
och vi har byggt en betydligt mindre andel hyresrätter än våra grannkommuner. Oviljan att 
bygga hyresrätter har lett till att kötiden för en hyresrätt i Solna idag är 13 år och i övriga 
regionen åtminstone 10 år. Bostadskön kan endast krympa om fler hyresrätter byggs och det 
är därför bra att Signalisten har växlat upp sitt byggande. Tyvärr tycks detta ske på 
bekostnad av de nuvarande hyresgästerna. 

Den ombyggnadsstrategi som Signalisten har antagit innehåller nödvändiga renoveringar av 
stammar, el och ventilation – men leder också till hyreshöjningar på 60 %. I nästan alla 
lägenheter gör man ombyggnad till nybyggnadsstandard trots att en varsam ombyggnad, 
enligt underlaget till Affärsplan 2018–2022, ger ett bättre ekonomiskt resultat. Hyresgäster 
evakueras under ett års ombyggnation för att sedan inte ha råd att flytta tillbaka till sin 
lägenhet. Inte sällan är det de allra mest trogna hyresgästerna, äldre personer som har bott 
hos Signalisten i 30, 40, 50 år, som tvingas flytta. Vänsterpartiet var det enda partiet som 
motsatte sig dessa kraftiga hyreshöjningar i ombyggnadsstrategin. Nu ser vi konsekvenserna 
av det. Strategin, tillsammans med en politisk ovilja att ta till sig hyresgästernas protester, 
skapar stora problem för befintliga hyresgäster, men på sikt också för stiftelsen.  

Parallellt med ombyggnationen arbetar Signalisten nu för att driva upp hyrorna med 15–20 % 
i flera av sina bostadsområden som inte omfattas av renoveringarna, eftersom man hävdar 
att hyrorna är lägre än bruksvärdet. Signalisten är en politiskt styrd stiftelse och den §10 i 
Signalistens stadgar lyder att stiftelsen ska ”sträva efter att tillhandahålla sina 
bostadshyreslägenheter till lägsta möjliga pris.” Vi anser att det är viktigt att man värnar om 
den principen och inte tar till alla tillgängliga medel för att driva upp hyrorna. 

Bostad är en mänsklig rättighet som inte får reserveras endast för människor med höga 
inkomster. Som en allmännyttig bostadsstiftelse är det viktigt att Signalisten motverkar 
segregering genom att verka för att människor med olika inkomstnivåer har råd att bo, och 
inte minst har råd att bo kvar, i stiftelsens bestånd. 

Detta yttrande bygger på det yttrande vi lämnade in förra året. Det är för att vi inte ser att 
några förbättringar har skett eller är planerade för de hyresgäster som är allra mest utsatta. 

Sandra Lindström 
Vänsterpartiet 

Bilaga 4 till KS/2022-03-21 § 22



Solna den 21 mars 2022
Kommunstyrelsen, ärende 7 

Principöverenskommelse avseende utveckling av del av fastigheten Järva 2:41 
KS/2022:49 

Yrkande 

En avveckling av kraftledningen öppnar äntligen upp för vidare bebyggelse i Järvastaden. Vi 
ser positivt på att fler bostäder, en förskola och ett LSS-boende byggs i detta expansiva 
område. 

Vi vill dock framhålla att vi vill se stadsdelar med en stor variation av bostäder av olika 
upplåtelseform. Vi har ett långsiktigt mål om att hälften av Solnas lägenheter ska vara 
hyresrätter. Järvastaden består idag nästintill uteslutande av bostadsrätter och radhus. 
Bristen på hyresrätter i stadsdelen bidrar till att förstärka redan segregerande 
boendemönster i vår kommun. Den aktuella etappen i ärendet är den enda kvarvarande 
riktigt stora byggetappen. För att skapa en blandad stadsdel är det därför viktigt att 
säkerställa att det i denna etapp inte enbart blir bostadsrätter utan också hyresrätter. Vi vill 
därför att principöverenskommelsen omförhandlas till att innehålla hyresrätter. 

I takt med att fler bostäder byggs ökar behovet av förskole- och skolplatser i området och det 
är därför positivt att principöverenskommelsen anger att en förskola ska byggas. Eftersom 
förskolan inte har fått en placering ännu är det inte möjligt att säga något om förskolegårdens 
framtida storlek och om huruvida det är lämpligt för denna förskoletomt att rymma 140 barn, 
såsom i förslaget. Vi vill framhålla att vi anser att det är viktigt att Solna arbetar för att uppnå 
Boverkets rekommendationer om friytor för förskolegårdar när nya förskolor byggs. 
Möjligheterna till tillräcklig friyta och en stimulerande gård anser vi behöver beaktas när man 
landar i det slutgiltiga antalet platser på förskolan. 

För oss är det också självklart att bygget ska ske med höga klimat- och miljöambitioner 

Mot bakgrund av ovanstående yrkar vi 
att principöverenskommelsen omförhandlas för att också innehålla hyresrätter. 

Sandra Lindström Sara Kukka-Salam    
Vänsterpartiet  Socialdemokraterna 
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Kommunstyrelsen 21 mars 2022 

KS/2021:229, Ärende 8, Ansökan om ny detaljplan för student- och forskarbostäder inom KI 

campus Solna

Yttrande 

Vi välkomnar förslaget om att planera för etablering av nya student- och forskarbostäder på 
KI campus. Vi vill dock uppmärksamma att det preliminära planområdet i stora delar består 
av grön mark med många värdefulla träd som fyller en viktig funktion i området: för 
rekreation, rening av luft och skydd mot buller. I arbetet med att ta fram en 
principöverenskommelse ser vi det som en en viktig utgångspunkt att grön mark och träd i 
störst möjliga mån skyddas vid framtida byggnation.  

Pehr Granfalk (M) 

Marianne Damström Gereben (L) 

Bernhard Huber (MP) 

Anna Lasses (C) 

Samuel Klippfalk (KD) 
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Kommunstyrelsen 21 mars 2022 
Ärende 8 Ansökan om ny detaljplan för student- och forskarbostäder inom KI campus Solna  

KS/2021:229 

YTTRANDE 

Vi socialdemokrater ser positivt på att Akademiska hus nu vill bygga fler student- och forskarbostäder i 

Solna. Behovet är stort. Vi vill inför den fortsatta processen med detaljplanen framhålla att vi önskar se en 

lösning där antalet nya bostäder blir lägst de 400 som fastighetsägaren Akademiska hus önskar, men gärna 

fler. Det är fråga om ett mycket centralt läge i Solna och Stockholm och möjligheten att öka antalet 

bostäder genom att bygga på höjden bör därför beaktas. I de bifogade skisserna är de tänka huskropparna 

onödigt låga.  

Solna 21 mars 2022 

Sara Kukka-Salam   

Socialdemokraterna 
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Solna den 21 mars 2022
Kommunstyrelsen, ärende 8 

Planbesked avseende ansökan om detaljplan för student- och forskarbostäder inom KI campus 
KS/2021:229 

Yttrande 

Det råder en stor brist på hyresrätter i Stockholmsregionen, och bristen är stor även vad 
gäller student- och forskarbostäder. För att säkerställa den långsiktiga kompetens-
försörjningen i regionen måste fler student- och forskarbostäder byggas så att människor inte 
tvingas välja bort utbildningar eller tjänster på grund av bostadsbristen. Vänsterpartiet är 
därför i grunden positiva till att bygga fler bostäder i Karolinskaområdet men förslaget 
kommer med ett antal svårigheter.  

Vänsterpartiet vill i första hand bygga på redan hårdgjord yta, men den föreslagna 
byggplatsen är till största del grönyta. Det är därför mycket viktigt att vid ett eventuellt bygge 
bevara en hög grönytefaktor, genomföra gedigna kompensatoriska åtgärder för att ersätta 
naturmark samt att bygga klimatsmart och i hållbara material. Även antalet lägenheter kan 
vara något som behöver ses över och justeras för att kunna bevara grönyta och viktiga 
naturvärden. Genom att bygga på höjden kan man förhoppningsvis få in många lägenheter 
utan att göra alltför stora ingrepp på naturmarken. Därtill är det viktigt att man arbetar med 
olika verktyg för att hålla nere hyrorna så att studenter och forskare har råd att bosätta sig i 
dessa lägenheter såsom tänkt.  

Innan en mer utförlig plan finns kan vi inte till fullo ta ställning till förslaget och vi ser därför 
positivt på att förvaltningen ges i uppdraget att ta fram en principöverenskommelse. 

Sandra Lindström 
Vänsterpartiet 
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Solna den 21 mars 2022
Kommunstyrelsen, ärende 9 

Beslut om etablering av en ny skola i Järvastaden 
KS/2022:56 

Yttrande 

Bristen på skolplatser i det växande Järvastaden är vida känd och vi har får ofta mejl från 
desperata föräldrar som nekas en skolplats i den egna stadsdelen. För Vänsterpartiet är det 
självklart att det ska finnas en kommunal skola i varje stadsdel, något som länge har saknats 
i Järvastaden. Istället har Solna stad och den styrande majoriteten alltför länge förlitat sig på 
att friskolan Raoul Wallenbergskolan ska tillgodose behovet av skolplatser och man har 
genomfört mängder av speciallösningar för att Solnabarnen i Järvastaden ska kunna få plats 
på friskolan.  

Att en ny kommunal skola nu planeras i Järvastaden är ett steg i rätt riktning som kommer 
erbjuda familjer i Järvastaden en helt annan trygghet och möta upp det stora behov av 
skolplatser som finns. Den kommunala skolan har helt andra möjligheter än en friskola att 
garantera barn en skolplats nära det egna hemmet, eftersom det inte kan konkurreras ut av 
andra faktorer såsom kötid. Med tanke på hur snabbt Järvastaden växer vill vi dock redan nu 
påpeka att vi behöver beakta behovet av mellan- och högstadieplatser i närområdet och ha 
beredskap även för detta.    

Vänsterpartiet vill att alla skolor ska ha tillagningskök och ser därför positivt på att den nya 
skolan ska byggas med ett tillagningskök, vilket både ger minskat matsvinn och högre 
kvalitet på maten. Vi ser också positivt på att man avser genomföra en 
barnkonsekvensanalys i samband med bygglovet.  

Förslaget har dock sina brister. En är att skolan planeras att byggas utan en idrottshall; 
istället ska den av Hemsö AB ägda idrottshallen i Bagartorp nyttjas. Förutom att eleverna är 
för unga för att självständigt kunna ta sig till och från sina idrottslektioner, vilket kommer 
medför en del praktiska förflyttningsproblem, vet vi att det ofta blir dyrt för kommunen att hyra 
in sig i lokaler vi inte äger. I Kommuninvests rapport Att äga eller hyra sina 
verksamhetslokaler fastslås att en kommun tjänar på att äga sina fastigheter snarare än att 
hyra dem.  

En annan brist i förslaget är att skolgårdens storlek, på cirka 10 kvm/barn, tydligt understiger 
Boverkets rekommendationer för friyta. Däremot finns stora parkmarksytor i närområdet, 
vilket skulle kunna kompensera för den begränsade skolgårdsytan och ändå ge goda 
möjligheter till rörelse och lek. Detta är dock inget som bara händer utan kräver ett aktivt 
arbete. Vi ser därför att det vore av värdet att Barn- och utbildningsförvaltningen redan nu 
planerar för hur parkmarken kan nyttjas på ett säkert och stimulerande sätt för 
rastverksamhet. 

Sandra Lindström 
Vänsterpartiet 
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Kommunstyrelsen 21 mars 2022 

KS/2022:56, Ärende 9 - Etablering av en ny skola i Järvastaden 

Yrkande 

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna förvaltningens förslag och att ge förvaltningen i 
uppdrag att utreda förutsättningarna för att utöka skolgården till den nya skolan.  

att därutöver anföra följande. 

Vi är positiva till etableringen av en ny kommunal skola i Järvastaden. Det säkerställer att 
barn i lågstadieålder i Järvastaden kan gå i en skola i närområdet och erbjuder ett alternativ 
till RWS Järvastaden. Den föreslagna lokaliseringen gör att den nya skolan får en central 
placering i stadsdelen och ligger i direkt anslutning till en stor park. Inom ramen för det 
fortsatta arbetet får stadsledningsförvaltningen i uppdrag att utreda förutsättningarna för 
att utöka skolgården till den nya skolan. Det kan ske antingen genom att använda mark i 
parken eller mark i kommande utbyggnadsetapper västerut i Järvastaden.    

Pehr Granfalk (M) 

Marianne Damström Gereben (L) 

Bernhard Huber (MP) 

Anna Lasses (C) 

Samuel Klippfalk (KD) 
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Kommunstyrelsen 21 mars 2022 
Ärende 9 Beslut om etablering av ny skola i Järvastaden 

KS/2022:56 

YRKANDE 

I många år har bristen på skolplatser i Järvastaden och Ulriksdal varit ett problem. Skolorna i området är 

fyllda till bristningsgränsen och både kontorslokaler och paviljonger har fått användas för att få plats med 

alla barn. Samtidigt är stadsdelen idag långt ifrån färdigbyggd. Det finns planer på tusentals nya bostäder 

både i Järvastaden och på Ulriksdalsfältet.  

Vi socialdemokrater har därför sedan många år tillbaka föreslagit att kommunen ska öppna en ny 

kommunal skola i Järvastaden och är glada att över att en sådan etablering nu sker. Vi vill att skolan skall 

planeras som en F-6 skola med möjlighet att växa ända upp till årskurs 9. Vår vision är en skola i trä och 

som har en modern idrottshall. Vi vill att den nya skolan ska vara en egen skola med egen rektor och inte 

vara ett annex till Ulriksdalsskolan.  

Det förslag som nu lagts fram, en F-3 skola för 240 barn utan gympasal, är för snålt tilltaget och kommer 

inte att räcka för att tillgodose det långsiktiga behovet av nya skolplatser i Järvastaden. De små barnen 

förväntas promenera till RWS i Bagartorp för sina idrottslektioner och skolan föreslås bli ett annex till 

Ulriksdalsskolan. Det är ohållbart. Förslaget innebär att Ulriksdalsskolans rektor, som redan idag har 

ansvaret för närmare 1000 elever, ska få ytterligare 240 elever att ansvara för. En närvarande rektor är en 

förutsättning för en väl fungerande skola och detta försvåras om en rektor ska ansvara för så många 

elever.   

När Solna kommun ska öppna en ny kommunal skola i Järvastaden så måste politiken tänka långsiktigt. 

Det kräver att det från början byggs en tillräckligt stor skola med ordentlig idrottshall och en väl tilltagen 

skolgård. För att möjliggöra detta krävs att dialog förs med markägare till markområdet intill den 

föreslagna skoltomten. Vi önskar att kommunen ska verka för ett markbyte så att ytan för skoltomten kan 

förstoras. Tex så kommer mycket byggbar markyta att frigöras när E18 görs om till stadsgata. Denna mark 

lämpar sig väl för ett markbyte. 

Med hänsyn till ovanstående yrkar vi att Kommunstyrelsen beslutar: 

• att ge stadsledningsförvaltningen i uppdrag att planera och uppföra en ny skola för minst 500

elever i Järvastaden med kapacitet för att inrymma elever i årskurserna F-9

• att ge byggnadsnämnden i uppdrag att revidera gällande detaljplan för att möjliggöra uppförandet

av en ny skola i Järvastaden i enlighet med inriktningen i detta yrkande.

• att ge stadsledningsförvaltningen i uppdrag att förhandla med närliggande fastighetsägare till den

föreslagna skoltomten om ett markbyte i syfte att möjliggöra en etablering av en större skola med

tillhörande skolgård
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• att frågan om finansieringen av en ny skola i Järvastaden ska beaktas i samband med upprättandet 

investeringsbudget för åren 2023 - 2024 och att initiala investeringsutgifter under 2022 finansieras 

inom rörelsekapitalet. 

 

  

Solna 21 mars 2022  

 

  
 

 

 

Sara Kukka-Salam         

Socialdemokraterna  

  
  

  
  



Kommunstyrelsen 2022-03-21 
Ärende 13, KS/2022:8 
Svar på remiss av promemorian ”Parkering av elsparkcyklar” 

Yrkande 

Vi yrkar  
att kommunstyrelsen översänder stadsledningens tjänsteskrivelse som svar på remissen, med 
ändring av den föreslagna bestämmelsen i yttrandet till: 

En cykel utan tramp- eller vevanordning, som har en elmotor vars kontinuerliga märkeffekt inte 
överstiger 250 watt och som inte heller är självbalanserande, får inte parkeras på en gång- eller 
cykelbana.  

En cykel eller moped klass II, med eller utan tramp- eller vevanordning, och som hyrs ut 
kommersiellt, får endast parkeras vid uppställningsplatser som av kommunen särskilt anvisats för 
uthyrningsverksamhet. 

Härutöver vill vi anföra: 

Det finns en tydlig gränsdragningsproblematik vad gäller tolkningen av vad som är att anse som 
gång- och cykelbana och vad som inte är det, särskilt vad gäller gångbanor. Intentionen med 
förslaget är förstås att säkerställa framkomlighet för såväl gående som cyklister på det som är att 
anse som gång- och cykelbanor, men fortsatt tillåta parkering av exempelvis privata elsparkcyklar 
vid sidan av gångbanan. Exempelvis ska man kunna parkera i iordningsställda cykelställ eller på 
annan plats i anslutning till exempelvis en byggnadsentré, som inte direkt utgör en gångbana. Det 
kommer på många platser dock troligen behöva tydliggöras vilken del av exempelvis en bred 
trottoar som i trafikförordningens mening är att anse som gångbana, och vilken del som inte är 
det, för att bestämmelsen ska kunna tillämpas rent praktiskt. 

Vi vill också uppmärksamma regeringen på att den i förslaget använda definitionen av 
elsparkcyklar, också påverkar andra fordon som formellt faller inom samma definition. Mest 
notabelt är att olika typer av fordon för funktionshindrade ("permobiler") ibland formellt klassas 
som cyklar och överensstämmer med den föreslagna förordningstexten, då de är eldrivna och 
saknar tramp/vevanordning. Troligen har det inte varit intentionen med förslaget att dessa ska 
påverkas, och i fortsatta arbetet bör därför säkerställas att förordningsförslaget inte påverkar 
möjligheten att parkera sådana fordon. 

Utifrån ovanstående två stycken och det faktum att man idag får parkera en tvåhjulig cykel eller 
moped klass II på gång- och cykelbanor, finns det anledning att överväga en större översyn av 
parkeringsregler för cyklar och moped klass II. Det inkluderar även frågan om elsparkcyklar och 
liknande fordon fortsatt ska jämställas med cyklar eller om de ska särskiljas som ett eget 
fordonsslag, exempelvis snarlikt mopeder. Den föreslagna förordningstexten är ett halvt steg mot 
detta. 

Slutligen skulle problematiken med uthyrda elsparkcyklar också kunna uppstå med andra liknande 
fordon (vanliga trampcyklar med eller utan elassistans, självbalanserande cyklar "segway", eller 
olika typer av eldrivna fordon som klassas som moped klass II). Samtliga dessa faller idag under 
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samma parkeringsregler som traditionella cyklar. Moped klass II kräver visserligen förarbevis och 
försäkring, men skulle mycket väl kunna etablera sig på liknande sätt. Vi vill därför justera 
förvaltningens föreslagna skrivning till att inkludera även dessa fordonstyper i det särskilda 
förbudet. 
 
 
Pehr Granfalk (M)  Marianne Damström Gereben (L) 
 
 
Bernhard Huber (MP)  Anna Lasses (C) 
 
 
Samuel Klippfalk (KD) 
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