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§ 42 
Fastställande av föredragningslista  
 
Kommunfullmäktige fastställer utsänd föredragningslista. 
 
 
 
 
 

§ 43 
Enkel fråga av Sandra Lindström (V) till kultur- och 
fritidsnämndens ordförande om Sport och Lek (KS/2022:45) 
 
Sandra Lindström (V) har ställt en enkel fråga till kultur- och fritidsnämndens 
ordförande om Sport och Lek. 
 
Efter att kommunfullmäktige beslutat att frågan får ställas besvaras den av Peter 
Edholm (L). 
 
 
 
 
 

§ 44 
Enkel fråga av Kjell Johansson (SD) till tekniska nämndens 
ordförande om vanskötsel av Huvudsta gamla skola 
(KS/2022:48) 
 
Kjell Johansson (SD) har ställt en enkel fråga till tekniska nämndens ordförande om 
vanskötsel av Huvudsta gamla skola. 
 
Efter att kommunfullmäktige beslutat att frågan får ställas besvaras den av Magnus 
Persson (C). 
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§ 45 
Svar på interpellation av Hélène Sevastik (S) till miljö- och 
hälsoskyddsnämndens ordförande om kommunens 
kemikalieplan (KS/2021:166) 
 
Hélène Sevastik (S) har till kommunfullmäktiges sammanträde den 30 augusti 2021 § 
212 inkommit med rubricerad interpellation. 
 
Miljö- och hälsoskyddsnämndens ordförande har vid dagens sammanträde besvarat 
interpellationen. 
 
Victoria Johansson (MP), Hélène Sevastik (S), Ebbe Adolfsson (S) och Tove Pehrsson 
(V) yttrar sig i debatten.  
 
 
 

§ 46 
Svar på interpellation av Katsiaryna Strachal (S) till tekniska 
nämndens ordförande om laddstolpar i kommunal regi 
(KS/2021:167) 
 
Katsiaryna Strachal (S) har till kommunfullmäktiges sammanträde den 30 augusti 2021 § 
212 inkommit med rubricerad interpellation. 
 
Tekniska nämndens ordförande har vid dagens sammanträde besvarat frågan. 
 
Katsiaryna Strachal (S), Magnus Persson (C), Mats Fyhr (SD), Kjell Johansson (SD) och 
Tove Pehrsson (V) yttrar sig i debatten. 
 
 
 

§ 47 
Svar på interpellation av Hélène Sevastik (S) till 
kommunstyrelsens ordförande om klimatneutral 
livsmedelskedja (KS/2021:183) 
 
Hélène Sevastik (S) har till kommunfullmäktiges sammanträde den 27 september 2021 § 
243 inkommit med rubricerad interpellation. 
 
Kommunstyrelsens ordförande har vid dagens sammanträde besvarat interpellationen. 
 
Hélène Sevastik (S), Pehr Granfalk (M), Tove Pehrsson (V) och Victoria Johansson 
(MP) yttrar sig i debatten. 
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§ 48 
Svar på interpellation av Peter Rangwe (S) till barn- och 
förskolenämndens ordförande om barngruppernas storlek 
och läroplanen (KS/2021:197) 
 
Kommunfullmäktige beslutar att bordlägga interpellationen. 
 
 
 
 
 

§ 49 
Svar på interpellation av Peter Rangwe (S) till barn- och 
förskolenämndens ordförande angående framtida 
förskoleplatser i Västra Skogen (KS/2021:198) 
 
Kommunfullmäktige beslutar att bordlägga interpellationen. 
 
 
 
 
 

§ 50 

Svar på interpellation av Peter Rangwe (S) till barn- och 
förskolenämndens ordförande om rätten att kunna välja en 
förskola utifrån egna behov och önskemål (KS/2021:199) 
 
Kommunfullmäktige beslutar att bordlägga interpellationen. 
 
 
 
 
 

§ 51 
Svar på interpellation av Peter Rangwe (S) till barn- och 
förskolenämndens ordförande om matsvinn i Solnas 
förskolor (KS/2021:225) 
 
Kommunfullmäktige beslutar att bordlägga interpellationen. 
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§ 52 
Svar på interpellation av Elisabet Brolin (S) till 
omvårdnadsnämndens ordförande om klargörande av 
skillnaden mellan Seniorboende och Trygghetsboende och 
vem som ansvarar för innehållet i respektive boendeform 
(KS/2021:226) 
 
Elisabet Brolin (S) har till kommunfullmäktiges sammanträde den 29 november 2021 § 
294 inkommit med rubricerad interpellation. 
 
Omvårdnadsnämndens ordförande har vid dagens sammanträde besvarat 
interpellationen. 
 
Elisabet Brolin (S), Samuel Klippfalk (KD), Per-Ove Nelstrand (S) och Magnus Nilsson 
(M) yttrar sig i debatten. 
 
 
 
 
 

§ 53 
Svar på interpellation av Sandra Lindström (V) och Kerstin 
Scheutz (V) till tekniska nämndens ordförande om Huvudsta 
gamla skola (KS/2021:241) 
 
Kommunfullmäktige beslutar att bordlägga interpellationen. 
 
 
 
 
 

§ 54 
Svar på interpellation av Elisabet Brolin (S) till 
omvårdnadsnämndens ordförande om medicinsk bemanning 
på äldreboenden (KS/2021:244) 
 
Kommunfullmäktige beslutar att bordlägga interpellationen. 
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§ 55 
Svar på interpellation av Ruben Wågman (S) och Ebbe 
Adolfsson (S) till miljö- och hälsoskyddsnämndens 
ordförande om kontinuerliga kartläggningar av värdefull 
natur (KS/2021:245) 
 
Kommunfullmäktige beslutar att bordlägga interpellationen. 
 
 
 
 

§ 56 
Svar på interpellation av Sandra Lindström (V) och Kerstin 
Scheutz (V) till tekniska nämndens ordförande om Gula villan 
vid Råsunda skola (KS/2022:11) 
 
Kommunfullmäktige beslutar att bordlägga interpellationen. 
 
 
 
 

§ 57 

Svar på interpellation av Eva Eriksson (S) till skolnämndens 
ordförande om nedmonteringen av Solnas 
fritidshemsverksamhet (KS/2022:14) 
 
Kommunfullmäktige beslutar att bordlägga interpellationen. 
 
 
 
 

§ 58 

Svar på interpellation av Elisabet Brolin (S) till 
omvårdnadsnämndens ordförande om Äldreomsorgslyftet 
(KS/2022:15) 
 
Kommunfullmäktige beslutar att bordlägga interpellationen. 
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§ 59 
Finansrapport per december 2021 (KS/2021:10) 
 

Beslut 
Kommunfullmäktige tar del av finansrapporten per den 31 december 2021. 
 
Sammanfattning 
Finansnettot uppgår till 551,6 mkr för 2021, vilket är 512,8 mkr bättre än budgeterat. 
Den positiva avvikelsen förklaras främst av utvecklingen inom kapitalförvaltningen som 
uppvisat ett resultat på 632,1 mkr mot budgeterade 49,6 mkr. Högre kostnader för 
indexuppräkning av infrastrukturåtaganden bidrar med en negativ avvikelse mot 
budget. Finansnettot under 2020 uppgick till 179,9. 
 
Sammantaget är avkastningen i den långsiktiga kapitalförvaltningen 26,0 procent under 
2021, vilket är 0,3 procentenheter sämre än jämförelseindex. Per sista december var den 
långsiktiga kapitalförvaltningen värd 3 616,6 mkr att jämföra med 2 084,5 mkr vid årets 
början, 1 713,6 mkr per årsskiftet 2019/2020 samt ursprungliga insatsen på 600 mkr år 
2002. Under 2021 har ytterligare 900 mkr tillförts, vilket innebär att sammanlagt 1 500 
mkr har investerats i den långsiktiga kapitalförvaltningen. Inkluderas den kortsiktiga 
likviditetsförvaltningen uppgår marknadsvärdet till 3 759,0 mkr. 
 
Kapitalet förvaltas på lång sikt för att täcka framtida investeringar samt pensionsutbe-
talningar och placeras för att uppnå en årlig avkastning som överstiger inflationen med 
tre procentenheter över en rullande femårsperiod. Under de senaste fem åren har kapi-
talförvaltningen genererat en årlig avkastning på 13,0 procent. Kapitalförvaltningen har 
överträffat målsättningen för den årliga avkastningen under åren 2017 – 2021 med 8,0 
procentenheter. 
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§ 60 
Riktlinjer för bostadsförsörjning 2022-2026 (KS/2021:207) 
 

Beslut 
Kommunfullmäktige antar riktlinjer för bostadsförsörjning 2022-2026  
 
Sammanfattning 
En gång per mandatperiod ska samtliga Sveriges kommuner upprätta riktlinjer för 
bostadsförsörjningen. Riktlinjerna ska redovisa kommunens mål för bostadsbyggande 
och utveckling av bostadsbeståndet, planerade insatser för att nå uppsatta mål och hur 
kommunen har tagit hänsyn till relevanta nationella och regionala mål, planer och 
program som är av betydelse för bostadsförsörjningen. Det ska i riktlinjerna göras en 
analys av den demografiska utvecklingen, efterfrågan på bostäder, bostadsbehovet för 
särskilda grupper och marknadsförutsättningarna.  
 
Kommunstyrelsen beslutade den 15 november 2021 att skicka ett förslag till riktlinjer 
för bostadsförsörjningen för perioden 2022-2026 på remiss till Länsstyrelsen, Region 
Stockholm och kommunstyrelsens exploaterings- och fastighetsberedning.  
 
Med yttrandena som grund har ett antal förtydliganden och justeringar gjorts i 
slutversionen till ”Riktlinjer för bostadsförsörjning 2022-2026. 
 
Solna stads arbete med bostadsförsörjning är en del av stadens strategiska arbete med 
stadsutveckling. Den tar sin utgångspunkt i stadens vision och övergripande 
målsättningar och ska därmed harmonisera med andra inriktningsdokument som 
antagits i staden. 
 
Stadsledningsförvaltningen kan konstatera att de ledtider som planeringsarbete, 
projektering och byggnation i praktiken innebär att de bostäder som kan byggas inom 
de kommande åren, som planen ska omfatta, i praktiken huvudsakligen kommer att 
genomföras inom ramen för redan antagna detaljplaner. 
 
Stadsledningsförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen föreslår att 
kommunfullmäktige beslutar att fastställa riktlinjer för bostadsförsörjning 2022-2026. 
 
Kommunstyrelsen beslutade vid sitt sammanträde den 14 februari § 4, efter att ha gjort 
ett tillägg till förvaltningens förslag, att föreslå kommunfullmäktige att anta de av 
kommunstyrelsen uppdaterade riktlinjerna för bostadsförsörjning 2022-2026.  
 
Röstförklaring 
Msciwoj Swigon (SD) anmäler att Sverigedemokraterna inte deltar i beslutet enligt bilaga 
3. 
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Yrkanden 
Torsten Svenonius (M), Magnus Persson (C), Victoria Johansson (MP), Peter Edholm 
(L), Samuel Klippfalk (KD) och Pehr Granfalk (M) föreslår att kommunfullmäktige 
beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 
 
Sara Kukka-Salam (S) och Johan Wahlstedt (S) föreslår att kommunfullmäktige beslutar 
enligt eget förslag om tillägg lagt vid kommunstyrelsens sammanträde den 14 februari § 
4. 
 
Sandra Lindström (V) och Tove Pehrsson (V) föreslår att kommunfullmäktige beslutar 
enligt eget förslag om tillägg lagt vid kommunstyrelsens sammanträde den 14 februari § 
4. 
 
 
Torsten Svenonius (M), Magnus Persson (C), Victoria Johansson (MP), Sara Kukka-
Salam (S), Msciwoj Swigon (SD), Sandra Lindström (V), Magnus Nilsson (M), Johan 
Wahlstedt (S), Peter Edholm (L), Tove Pehrsson (V), Mats Fyhr (SD), Samuel Klippfalk 
(KD), Leif Åsbrink López (V), Kjell Johansson (SD), Lars Granath (L) och Pehr 
Granfalk (M) yttrar sig i debatten. 
 
Beslutsgång 
Ordförande konstaterar att det finns tre förslag till beslut: 
Kommunstyrelsens förslag 
Sara Kukka-Salam (S) och Johan Wahlstedt (S) förslag om tillägg lagt vid 
kommunstyrelsens sammanträde den 14 februari § 4. 
Sandra Lindström (V) och Tove Pehrsson (V) förslag om tillägg lagt vid 
kommunstyrelsens sammanträde den 14 februari § 4. 
 
Ordförande ställer förslagen mot varandra var för dig och konstaterar att 
kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 
 
Reservation 
Sara Kukka-Salam (S) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag om tillägg 
lagt vid kommunstyrelsens sammanträde den 14 februari § 4. 
 
Sandra Lindström (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag om tillägg 
lagt vid kommunstyrelsens sammanträde den 14 februari § 4. 
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§ 61 
Hemställan från Käppalaförbundet om utökad låneram och 
ägarlån (KS/2021:251) 
 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att:  
 
godkänna att Käppalaförbundets förbundsordnings § 14 Lån ändras till ett lånetak 
uppgående till 3 550 mkr fr o m 2022-05-15.   
 
godkänna förslaget till ny finansieringsmodell innebärandes att ägarlån ska finansiera de 
tillkommande investeringarna och ersätter den nuvarande lånevolymen i takt med att 
nuvarande externa upplåning successivt förfaller.  
 
villkora besluten om att ändra Käppalaförbundets förbundsordning om höjning av 
lånetaket och om att utge ägarlån till Käppalaförbundets med att samtliga 
medlemskommuner fattar likalydande beslut.      
 
godkänna att finansiering av Solna stads ägarlån till Käppalaförbundet sker via 
rörelsekapitalet. 
 
 
Sammanfattning 
I en skrivelse har Käppalaförbundet gjort en hemställan till medlemskommunerna om 
att utöka den befintliga låneramen för förbundet från 2 700 mkr till 3 550 mkr, d v s 
med 850 mkr.  
Syftet med utökningen av låneramen är att Käppalaförbundet ska kunna genomföra de 
investeringar som krävs för att kunna leva upp till det nya verksamhetstillstånd som 
förbundet har erhållit av Mark- och miljööverdomstolen. Låneramshöjningen sker i två 
steg, varav den första höjningen på 900 mkr skedde 2020 och den andra höjningen på 
850 mkr föreslås ske under 2022. Den totala investeringen bedöms uppgå till 1 750 
mkr, vilkens finansiering möts av de två låneramshöjningarna. En höjning av låneramen 
kräver förändringar av förbundsordningen och godkännande från samtliga 
medlemskommuner.  
 
Parallellt med hemställan om låneramshöjningen har Käppalaförbundet tillskrivit 
medlemskommunerna med ett förslag om att ägarlån ska finansiera förbundets 
tillkommande investeringar och även ersätta förbundets nuvarande lånevolym i takt 
med att nuvarande extern upplåning successivt förfaller. Bakgrunden till förslaget är ett 
arbete som har genomförts tillsammans med representanter från ägarkommunerna för 
att se över förbundets finansieringsformer i syfte att sänka räntekostnaderna. Slutsatsen 
är att det mest ekonomiskt fördelaktiga för Käppalaförbundet och dess 
medlemskommuner är att investeringarna finansieras via lån direkt från 
ägarkommunerna utifrån ägarandel. Målet är att det första ägarlånet kan betalas ut till 
den första juli 2022 och att förbundets investeringar i sin helhet finansieras med ägarlån 
vid utgången av 2026.  
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Stadsledningsförvaltningen ser, liksom i det första ärendet om höjningen av låneramen 
från 2020, ingen annan lösning än att medge en ytterligare höjning av låneramen. 
Käppalaförbundet behöver, trots den ökade ekonomiska belastningen som höjningen 
innebär för staden, genomföra investeringarna inom utsatt tid för att klara miljökraven 
och säkerställa en fortsatt drift av verket. Däremot anser stadsledningsförvaltningen 
fortsatt att Käppalaförbundet behöver arbeta med att försöka minska de övriga 
investeringarna i förbundet för att minska den ekonomiska belastningen på 
medlemskommunerna. Käppalaförbundet behöver också säkerställa uppbyggnad av en 
stark projektorganisation som kan planera, upphandla och genomföra projektet på ett 
effektivt och tryggt sätt för att skapa förutsättningar för att undvika fördyringar. 
   
Beträffande förslaget till ny finansieringsmodell är stadsledningsförvaltningen positiv till 
förslaget om ägarlån. Förvaltningen har tillsammans med Käppalaförbundet arbetat 
fram förslaget, som möjliggör för förbundet att sänka de finansiella kostnaderna med 
upp emot 10 mkr per år 2030 samtidigt som förbundet får en trygg och långsiktig 
finansiering. För Solna stads del innebär förslaget att staden baserat på sin ägarandel om 
18,5 procent ska börja utge ägarlån till Käppalaförbundet om 102,6 mkr med start den 
1 juli 2022. Därefter ska staden årligen utge nya ägarlån fram till 2031, då stadens 
samlade ägarlån till Käppalaförbundet beräknas uppgå till cirka 650 mkr. Parallellt med 
att ägarlånen ökar minskar stadens ansvarsförbindelser för förbundets nuvarande 
upplåning.  
 
Mot denna bakgrund föreslår stadsledningsförvaltningen att Solna stad ska godkänna 
dels en ändring av Käppalaförbundets förbundsordning som medger en höjning av 
låneramen, dels förslaget till ny finansieringsmodell med utgivande av ägarlån. Beslutet 
gäller under förutsättning att övriga medlemskommuner fattar likalydande beslut i båda 
dessa frågor. Finansiering av Solna stads ägarlån till Käppalaförbundet föreslås ske via 
rörelsekapitalet.  
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§ 62 
Svar på motion av Sandra Lindström (V) mfl om att inrätta en 
barnombudsman, M:8/2020 (KS/2020:152) 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige förklarar motionen besvarad. 
 

Sammanfattning 
Sandra Lindström (V), Linda Cigéhn (V) och Leif Åsbrink Lopéz (V) inkom med 
rubricerade motion till kommunfullmäktiges sammanträde i september 2020. I 
motionen föreslås att en tjänst som lokal barnombudsman i Solna stad inrättas. 
Barnombudsmannen ska fungera som länk mellan staden och barnen i beslut som 
berör dem och se till att barnen kommer till tals och att deras synpunkter kan påverka 
de beslut som berör dem.   
 
Stadsledningsförvaltningen kan konstatera att FN:s barnkonvention länge har legat till 
grund för och tillämpats i Solna stads arbete. Staden har genomfört såväl utbildnings- 
och informationsinsatser för anställda om barnkonventionen som ett antal projekt som 
har varit särskilt inriktade på att fånga upp synpunkter från barn i frågor när de har varit 
särskilt berörda. 
Arbetet har successivt växlats upp under de senaste åren och bland annat har en 
vägledning för att utveckla arbetet med brukar- och medborgardialog arbetats fram, 
vilket också inkluderar en särskild modell för dialoger med barn och unga. I detta arbete 
är barnkonsekvensanalyser ett viktigt verktyg och stadsledningsförvaltningen har därför 
fått i uppdrag att ta fram en vägledning för användningen av barnkonsekvensanalyser i 
syfte att vidareutveckla och strukturera arbetet. Ett arbete pågår tillsammans med övriga 
förvaltningar med att ta fram vägledningen som kommer att presenteras under våren 
2022.  
 
Stadsledningsförvaltningen anser att det är viktigt att alla nämnder och förvaltningar 
tar ansvar för tillämpningen av barnkonventionen inom sina respektive verksamheter. 
Däremot anser förvaltningen att det behöver finnas en samlad kompetens inom 
barnrättsfrågor inom staden som förvaltningarna kan vända sig till i arbetet. Barn- och 
utbildningsnämnden har sedan 2003 haft uppdraget att samordna 
kommungemensamma insatser hänförliga till barnkonventionen. I samband med 
arbetet med vägledningen har konstaterats att det finns ett behov av att tydliggöra och 
förstärka denna roll för barn- och utbildningsförvaltningen i staden. Förvaltningen 
föreslår att motionen, med hänvisning till ovanstående förstärkning av uppdraget, 
förklaras besvarad. 
 
Kommunstyrelsen beslutade vid sitt sammanträde den 20 december 2021 § 213 att 
föreslå kommunfullmäktige besluta att förklara motionen besvarad. 
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Yrkanden 
Lars Rådén (M) förslår att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens 
förslag. 
 
Leif Åsbrink López (V) och Ebbe Adolfsson (S) föreslår att kommunfullmäktige 
beslutar att bifalla motionen. 
 
 
Lars Rådén (M), Leif Åsbrink López (V) och Ebbe Adolfsson (S) yttrar sig i debatten. 
 
Beslutsgång 
Ordförande konstaterar att det finns två förslag till beslut: 
Kommunstyrelsens förslag 
Bifall till motionen 
 
Ordförande ställer förslagen mot varandra var för sig och konstaterar att 
kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 
 
Reservation 
Sara Kukka-Salam (S) och Sandra Lindström (V) reserverar sig mot beslutet till förmån 
för bifall till motionen. 
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§ 63 
Svar på motion av Tove Pehrsson (V) mfl, om att starta ett 
våga-vittna projekt, M:12/2021 (KS/2021:160) 
 

Beslut 
Kommunfullmäktige förklarar motionen besvarad. 
 

Sammanfattning 
Tove Pehrsson (V), Linda Cigéhn (V) och Leif Åsbrink Lopéz (V) har till 
kommunfullmäktiges sammanträde den 30 augusti 2021 inkommit med en motion om 
att starta ett Våga vittna-projekt. Motionen föreslår att staden i samverkan med lämpliga 
aktörer tar fram metoder för ett Våga vittna-projekt som ska bedrivas inom skolan i 
Solna. Syftet ska vara att öka barn och ungdomars kunskap om sina rättigheter, att stå 
upp för varandra, anmäla brott och våga vittna.   
 
Motionen har remitterats till skolnämnden som i beslut den 9 december har yttrat sig. 
Nämnden framför att skolorna i Solna stad, genom att följa gällande regelverk, 
läroplanen för grund- och gymnasieskola, arbetet i den ordinarie undervisningen och 
samarbetet med externa myndigheter, i tillräcklig utsträckning arbetar för att eleverna 
ska lära sig grunderna för ett demokratiskt samhälle. Eleverna lär sig vikten av att alla 
bidrar till att rättssystemet fungerar och vilka rättigheter och skyldigheter medborgare 
har. Vidare anser nämnden att skolan behöver fokusera på kärnuppdraget innebärande 
bland annat tidiga insatser och arbete för att alla elever ska nå kunskapskraven, 
förebyggande och hälsofrämjande elevhälsoarbete, trygghet och studiero samt 
inkludering. Forskning visar att klara av skolan är en skyddsfaktor både när det gäller 
risken att hamna i kriminalitet och att utsättas för brott. 
 
Stadsledningsförvaltningen kan, liksom skolnämnden, konstatera att skolorna i Solna 
stad redan bedriver ett aktivt arbete för att eleverna ska lära sig grunderna för 
demokratiskt samhälle och vikten av att alla bidrar till att rättssystemet fungerar med 
sina rättigheter och skyldigheter. Det är viktigt att skolan fokuserar på kärnuppgiften, 
att alla elever ska nå kunskapskraven, eftersom forskningen visar att risken för att 
hamna i kriminalitet eller utsättas för brott är mindre för ungdomar som klarar skolan. 
Förvaltningen föreslår att motionen, med hänvisning till skolnämndens yttrande, 
förklaras besvarad. 
 
Kommunstyrelsen beslutade vid sitt sammanträde den 20 december 2021 § 214 att 
föreslå kommunfullmäktige besluta att förklara motionen besvarad. 
 
Yrkanden 
Marianne Damström Gereben (L) och Martin Marmgren (MP) föreslår att 
kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 
 
Leif Åsbrink López (V) föreslår att kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen. 
 
Marianne Damström-Gereben (L), Leif Åsbrink López (V), Mats Fyhr (SD) och Martin 
Marmgren (MP) yttrar sig i debatten. 
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Beslutsgång 
Ordförande konstaterar att det finns två förslag till beslut: 
Kommunstyrelsens förslag 
Bifall till motionen 
 
Ordförande ställer förslagen mot varandra var för sig och konstaterar att 
kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 
 
Reservation 
Sandra Lindström (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för bifall till motionen. 
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§ 64 
Svar på motion av Eva Eriksson (S) om långsiktig 
skolförsörjningsplan, M:17/2021 (KS/2021:201) 
 

Beslut 
Kommunfullmäktige förklarar motionen besvarad. 
 

Sammanfattning 
Eva Eriksson (S) har till kommunfullmäktiges sammanträde den 25 oktober 2021 
inkommit med en motion angående en långsiktig skolförsörjningsplan. I motionen 
yrkas att det i den långsiktiga planeringen tas hänsyn till den kommunalt drivna skolans 
långsiktiga ekonomiska förutsättningar i ljuset av förväntade nyetableringar av friskolor 
och att detta behöver ske genom framtagande av gränsvärden kring när ytterligare 
etablering inte kan rekommenderas på grund av negativa ekonomiska eller 
organisatoriska konsekvenser för Solna stad.  
 
Motionen har remitterats till skolnämnden som i beslut den 9 december har yttrat sig. 
Nämnden framför att Solna stad har en långsiktig skolförsörjningsplan, som till viss del 
har behövt revideras efter att tillväxttakten gick ner i staden. Skolförsörjningsplanen 
visar att Solna har en jämn fördelning av kommunala och fristående skolor och att de 
kommunala skolorna är spridda över staden och bidrar till att skapa närhet, inte minst 
för de yngre årskurserna, som väljer att gå i en kommunal skola. Vidare konstaterar 
nämnden att kommunens yttrande till Skolinspektionen över nyetableringar eller 
utökningar av befintlig fristående verksamhet måste baseras på underlag såsom den 
aktuella befolkningsprognosen och efterfrågan på utbildning för att fylla sitt syfte. 
Dessutom utgör även yttrandet endast en del i bedömningen och att Skolinspektionen 
gör en prövning i det enskilda fallet.  
 
Stadsledningsförvaltningen kan, liksom skolnämnden, konstatera att staden har en 
långsiktig skolförsörjningsplan och att den visar att Solna har jämn fördelning av 
kommunala och fristående skolor spridda över staden. Vidare måste kommunens 
yttrande till Skolinspektionen över nyetableringar eller utökningar av befintlig fristående 
verksamhet baseras på underlag såsom den aktuella befolkningsprognosen och 
efterfrågan på utbildning för att fylla sitt syfte. Förvaltningen föreslår att motionen, 
med hänvisning till skolnämndens förslag, förklaras besvarad. 
 
Kommunstyrelsen beslutade vid sitt sammanträde den 20 december 2021 § 215 att 
föreslå kommunfullmäktige besluta att förklara motionen besvarad. 
 
Yrkanden 
Marianne Damström Gereben (L) föreslår att kommunfullmäktige beslutar enligt 
kommunstyrelsens förslag. 
 
Eva Eriksson (S) och Sandra Lindström (V) föreslår att kommunfullmäktige beslutar att 
bifalla motionen. 
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Eva Eriksson (S), Marianne Damström Gereben (L) och Sandra Lindström (V) yttrar 
sig i debatten. 
 
Beslutsgång 
Ordförande konstaterar att det finns två förslag till beslut: 
Kommunstyrelsens förslag 
Bifall till motionen 
 
Ordförande ställer förslagen mot varandra var och en för sig och finner att 
kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 
 
Reservation 
Sara Kukka-Salam (S) och Sandra Lindström (V) reserverar sig mot beslutet till förmån 
för bifall till motionen. 
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§ 65
Svar på motion av Kerstin Scheutz (V) och Tove Pehrsson
(V) om kollektivhus M:19/2021 (KS/2021:223)

Beslut 
Kommunfullmäktige förklara motionen besvarad. 

Sammanfattning 
Kerstin Scheutz (V) och Tove Pehrsson (V) inkom med rubricerade motion till 
kommunfullmäktiges sammanträde i november 2021. I motionen föreslås att 
kommunfullmäktige beslutar att verka för att Signalisten utreder möjligheten att bygga 
kollektivhus i Solna, att berörda nämnder ges i uppdrag att undersöka kommunalägd 
mark där det är möjligt att avsätta mark och uppföra kollektivhus, samt att berörda 
nämnder får i uppdrag att utreda förutsättningarna för att bygga kollektivhus i Solna. 

Stadsledningsförvaltningen vill inledningsvis hänvisa till stadens översiktsplan 2030 där 
det anges att stadens målsättning är att det ska kunna byggas i snitt 800 lägenheter per 
år. Eftersom staden inte själv bygger bostäder är inriktningen i översiktsplanen att 
staden ska verka för en mångfald av bostäder avseende boendeform, upplåtelseform, 
storlek och utformande. Även i riktlinjerna för bostadsförsörjning 2022-2026 anges 
därför att staden är öppen för alla typer av nya bostäder och upplåtelseformer. Det kan 
vara bostadsrätter, hyresrätter, kollektivhus, ägarlägenheter, äganderätter eller andra 
former som fastighetsägare kan tänkas vilja pröva. Om och när det finns en 
fastighetsägare som önskar att bebygga sin fastighet med ett kollektivhus kan det vara 
en av flera möjliga bostadsformer för staden att målet med i genomsnitt 800 lägenheter 
per år. 

Fastighetsägare kan medverka till bostadsförsörjningen genom att bygga på egen mark. 
Oftast innebär det att en befintlig detaljplan på något sätt måste ändras, något som 
staden är öppen för att pröva. Om det behövs mark som ägs av staden för ett projekt 
har staden riktlinjer för markanvisning som möjliggör för intressenter att få en idé 
prövad. Solna stad kan däremot inte, utan fastighetsägarens intresse, styra vad ägaren 
ska bygga på egen mark. Stadens olika nämnder kan inte heller utreda en markägares 
förutsättningar för särskild bebyggelse. 

Bostadsstiftelsen Signalisten i Solna har möjlighet att bygga på egen mark och den 
möjligheten har stiftelsen nyttjat när de nu planerar flera nybyggnadsprojekt med 
hyresrätter. Även möjligheterna att bygga kollektivhus, som ett komplement till 
Signalistens befintliga bestånd, bör stiftelsen därför utreda i egen regi. När det finns en 
konkret idé från Signalistens sida kan den tas upp till diskussion med staden. 

Stadsledningsförvaltningen föreslår, med hänvisning till ovanstående, att motionen 
förklaras besvarad. 

Kommunstyrelsen beslutade vid sitt sammanträde den 14 februari 2022 § 12 att föreslå 
kommunfullmäktige att förklara motionen besvarad. 
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Yrkanden 
Torsten Svenonius (M) och Magnus Persson (C) föreslår att kommunfullmäktige 
beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 
 
Tove Pehrsson (V), Sandra Lindström (V) och Elisabet Brolin (S) föreslår att 
kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen. 
 
 
Torsten Svenonius (M), Tove Pehrsson (V), Elisabet Brolin (S), Sandra Lindström (V) 
och Magnus Persson (C) yttrar sig i debatten.  
 
Beslutsgång 
Ordförande konstaterar att det finns två förslag till beslut: 
Kommunstyrelsens förslag 
Bifall till motionen 
 
Ordförande ställer förslagen mot varandra var för sig och konstaterar att 
kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 
 
Reservation 
Sandra Lindström (V) och Sara Kukka-Salam (S) reserverar sig mot beslutet till förmån 
för bifall till motionen. 
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§ 66 
Avsägelse av uppdrag i barn- och förskolenämnden 
(KS/2020:190) 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige befriar David Risberg (S) från sitt uppdrag. 
 
Sammanfattning 
David Risberg (S) har avsagt sig uppdraget som ersättare i barn- och förskolenämnden. 
 
 
 

§ 67 

Avsägelse av uppdrag i Solna Vatten AB (KS/2018:254) 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige entledigar Björn Bränngård (V) från sitt uppdrag. 
 
Sammanfattning 
Björn Bränngård (V) har avsagt sig uppdraget som ersättare i Solna Vatten AB. 
 
 
 

§ 68 

Fyllnadsval i tekniska nämnden (KS/2020:188) 
 
Kommunfullmäktige beslutar att som ersättare i tekniska nämnden för resterande 
mandatperiod utse: 

(V) 930508 Majd Bakeleh, Kungshamra 82, 170 70 Solna 
 
 
 

§ 69 
Fyllnadsval i barn- och förskolenämnden (KS/2020:190) 
 
Kommunfullmäktige beslutar att som ersättare i barn- och förskolenämnden för 
resterande mandatperiod utse: 

(S) 790825 Ilknur Rencber, Hagalundsgatan 44, 169 64 Solna 
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§ 70 
Fyllnadsval i kompetensnämnden (KS/2020:191) 
 
Kommunfullmäktige beslutar att som ledamot i kompetensnämnden för resterande 
mandatperiod utse: 

(V) 711004 Åsbrink López, Gustav III:s boulevard 159, 169 74 Solna 
 
 
 

§ 71 
Fyllnadsval i valnämnden (KS/2020:197) 
 
Kommunfullmäktige beslutar att som ersättare i valnämnden för resterande 
mandatperiod utse: 

(KD) 440731 Ingela Selin, Gustav III:s boulevard 100, 169 74 Solna 

 
 
 

§ 72 
Fyllnadsval i Bostadsstftelsen Signalisten i Solna 
(KS/2018:250) 
 
Kommunfullmäktige beslutar att som ersättare i Bostadsstiftelsen Signalisten i Solna för 
resterande mandatperiod utse: 

(C) 630519 Anna Attergren-Granath, Forngränd 2 B, 169 68 Solna 

 
 

§ 73 
Fyllnadsval i Solna Vatten AB (KS/2018:254) 
 
Kommunfullmäktige beslutar att som ledamot och ersättare i Solna Vatten AB för 
resterande mandatperiod utse: 

(V) 470406 Björn Bränngård, Bryggbacken 5 A, 170 79 Solna (ledamot) 

(V) 870524 Nicholas Pavasovic, Näckrosvägen 21, 169 37 Solna (ersättare) 
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§ 74 
Fyllnadsval av nämndeman i Solna Tingsrätt (KS/2019:58) 
 
Kommunfullmäktige beslutar att som nämndeman i Solna Tingsrätt utse: 

(KD) 440731 Ingela Selin, Gustav III:s boulevard 100, 169 74 Solna 

 
 
 

§ 75 
Meddelanden  
 
Inga meddelanden vid detta sammanträde. 
 
 
 
 

§ 76 
Nya motioner (KS/2022:39, KS/2022:41, KS/2022:42, 
KS/2022:43, KS/2022:47) 
 
Kommunfullmäktige godkänner att följande motioner får ställas: 
 
Motion av Mats Fyhr (SD) ta bort avgiften för elektroniska kopior M:2/2022 
(KS/2022:39) 
 
Motion av Sara Kukka-Salam (S) om statarmuseum i ladugården på Överjärva gård 
M:3/2022 (KS/2022:41) 
 
Motion av Cecilia Bravo (S) och Sara Kukka-Salam (S) om att modernisera Hagalunds 
centrum för att öka säkerheten M:4/2022 (KS/2022:42) 
 
Motion av Faradj Koliev (S) och Sara Kukka-Salam (S) om att inrätta ett ungdomsråd i 
Solna M:5/2022 (KS/2022:43) 
 
Motion av Vänsterpartiet om nollvision mot våld i nära relationer M:6/2022 
(KS/2022:47) 
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§ 77 
Nya interpellationer (KS/2022:40, KS/2022:46) 
 
Kommunfullmäktige godkänner att följande interpellationer får ställas: 
 
Interpellation av Mats Fyhr (SD) till tekniska nämndens ordförande om Tomteboda 
stationshus (KS/2022:40) 
 
Interpellation av Sandra Lindström (V) och Kerstin Scheutz (V) till tekniska nämndens 
ordförande om Hannebergs parklek (KS/2022:46) 
 
 
 
 
 
 
 
 



Bilaga 1 till KF/2022-02-28 
 
Solna kommunfullmäktige den 28 februari 2022 

Ledamot Närvarande Tjänstgörande ersättare 
Lars Rådén (M) X  
Anton Vajk (M) X  
Pehr Granfalk (M) X  
Arion Chryssafis (M)  Klas Lindblom 
Helene Ekegren (M)  Thomas Wallin 
Lars-Erik Salminen (M) X  
Marianne Damström Gereben (L) X  
Peter Edholm (L) X  
Martin Andreasson (L)  Lars Granath 
Birgitta Svensson (L) X  
Ingela Karlsson (SD) X  
Msciwoj Swigon (SD) X  
Ajla Mehinovic Avdic (S)  Per-Ove Nelstrand 
Peter Rangwe (S) X  
Ebbe Adolfsson (S) X  
Johan Wahlstedt (S) X  
Alexandra Bosnjakovic (M) X  
Niklas Wykman (M) §§ 46-77 §§ 42-45 Göran Stark 
Lennart Hultqvist (M)  Sungmee Gundlegård 
Zanna Mårtensson (M) X  
Torsten Svenonius (M) X  
Magnus Persson (C) X  
Anna Lasses (C)  Axel Östlund 
Marcela Arosenius (C) X  
Martin Karlsson (C) X  
Mats Fyhr (SD) X  
Thomas Stenrup (SD)  Ludvig Grufman 
Kjell Johansson (SD) X  
Hélène Sevastik (S) X  
Sara Kukka-Salam (S) X  
Elisabet Brolin (S) X  
Gunilla Åberg (S)  Katsiaryna Strachal 
Rita Ghebreselassie (S)  Signe Levin 
Andreas Hultberg (M) X  
Veronika de Jonge (M) X  
Johan T Sterndal (M)  Egon Eriksson 
Monika Mannerström Skog (M) X  
Veronica Nordström (M) X  
Bernhard Huber (MP)  Susanne Nordling 
Victoria Johansson (MP) X  
Semanur Taskin (MP) X  
Jacques de Maré (MP) X  
Martin Marmgren (MP) X  
Georgios Kontorinis (S) X  
Eva Eriksson (S) X  
Cecilia Bravo (S)  Sune Holmgren 
Sophia Andersson (S)  Joakim Edhborg 
Gösta Mårtensson (S) X  
Faradj Koliev (S) X  
Magnus Nilsson (M) X  

 

Gustav Stark (M) X  
Leif Hansson (M) X  
Samuel Klippfalk (KD) X  
Marie Bechara (KD) X  
Kerstin Scheutz (V)  Leif Åsbrink López 
Atilla Yavuz (V)   
Linda Cigéhn (V)   
Sandra Lindström (V) X  
Tove Pehrsson (V) X  
Thomas Magnusson (V)   
Anders Ekegren (L)  Sukrî Demir 

 



Bilaga 2 till KF/2022-02-28 
 
Solna kommunfullmäktige den 28 februari 2022 

Ersättare Närvarande 
* Eva Gustavsson (M)  
* Klas Lindblom (M) X 
* Thomas Wallin (M) X  
* Göran Stark (M) X  
* Sungmee Gundlegård (M) X  
* Egon Eriksson (M) X  
* Jon Pettersson (M) X  
* Eva Holmqvist (M) X  
* Christopher Denker (M) X  
* Ida Dahlgren (M) X  
* Axel Östlund (C) X  
* Lena Westin (C)  
* Lars Granath (L) X  
* Sukrî Demir (L) X  
* Anne Utter (L) X  
* Ansgar Toscha (KD)  
* Nataliya Hulusjö (KD)  
* Per-Ove Nelstrand (S) X  
* Katsiaryna Strachal (S) X  
* Fredrik Johansson (S)  
* Signe Levin (S) X  
* Sune Holmgren (S) X  
* Joakim Edhborg (S) X  
* Alexander Canizares Dahlström (S) §§ 42-45 
* Ruben Wågman (S)  
* Gunnar Ljuslin (V)  
* Inger Grape-Olausson (V)  
* Leif Åsbrink (V) X  
* Susanne Nordling (MP) X  
* Terence Hales (MP) X  
* Marina Peregonchuk (MP) X  
* Åke Forslund (SD)  
* Svetlana Lindberg (SD)  
* Ludvig Grufman (SD) X 

 



Bilaga 3 till KF/2022-02-28 § 60
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