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§ 145
Fastställande av föredragningslista

Kommunstyrelsen fastställer utsänd föredragningslista med tillägg av en sista punkt om 
godkännande av digitalt deltagande. 
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§ 146 
Revidering av kommunstyrelsens verksamhetsplan och 
budget (KS/2022:2) 

Beslut 
Kommunstyrelsen fastställer förvaltningens förslag till verksamhetsplan och budget 
inklusive mål, ekonomiska ramar, konkurrensplan och internkontrollplan. 
 
Sammanfattning 
Kommunfullmäktige beslutade i november 2022 om verksamhetsplan och budget 2023 
med inriktning för 2024 och 2025. Kommunfullmäktige har beslutat om fyra 
övergripande mål för staden, som också utgör kommunstyrelsens nämndmål: 

• Solna stads verksamheter ska hålla god kvalitet och hushålla med stadens 
resurser. 

• Solna stad ska vara en stad som kännetecknas av mångfald, kreativitet och 
upplevelser. 

• Solna ska vara en attraktiv och trygg stad att leva och verka i. 

• Solna ska växa ihop och utvecklas på ett ekonomiskt, socialt och miljömässigt 
hållbart sätt. 

Kommunfullmäktige har även beslutat om tolv uppdrag till kommunstyrelsen 2023. 
Kommunstyrelsens budgetram 2023 är 144,3 mkr. Förutom justeringar för pris- och 
löneuppräkningar (2 %) innehåller budgeten justeringar (0,5 mkr) till följd av ändrad 
fakturahantering samt justeringar för personal som har bytt förvaltning. 
 
Kommunstyrelsens investeringsbudget uppgår till 100,0 mkr, varav 95,0 mkr avser ny 
skola i Järvastaden och 5,0 mkr avser stadsövergripande it-investeringar i digitalisering 
och välfärdsteknik. 
 
Nämnden ska, med utgångspunkt från stadens övergripande mål/nämndmålen och 
föreslagna ekonomiska ramar, precisera och fastställa en verksamhetsplan och budget. I 
detta arbete ska även hänsyn tas till viktiga förändringar i omvärlden såsom ändringar i 
lagstiftningen och förändringar i befolkningsstrukturen. Nämnden ska också till sin 
budget och verksamhetsplan besluta om åtagande med efterföljande 
kvalitetsdeklarationer. 
 
Bland framtida utmaningar finns att säkerställa att Solna kan möta det tuffare 
konjunktur- och arbetsmarknadsläget, som också påverkar stadens ekonomiska 
förutsättningar. Staden kommer att behöva identifiera arbetet med att skapa 
förutsättningar för nya jobb och rusta Solnaborna för en delvis förändrad 
arbetsmarknaden. Staden kommer också att behöva fortsätta arbetet med att utveckla 
stadens verksamheter och arbetssätt för att kunna möta de ökade välfärdsbehoven som 
följer av den demografiska utvecklingen. Även Solnas fortsatta tillväxt och trafiken är 
en fortsatt stor utmaning för staden. 



SOLNA STAD Protokoll 2022-12-19 
SID 7 (31) 

 Signatur 

Röstförklaring 
Samuel Klippfalk (KD) deltar inte i beslutet enligt bilaga 1. 
Peter Edholm (L) deltar inte i beslutet enligt bilaga 2.  
Lars Rådén (M) deltar inte i beslutet enligt bilaga 3.  

Yttrande 
Peter Edholm lämnar yttrande enligt bilaga 4 och 5.  
Peter Edholm (L) och Samuel Klippfalk (KD) lämnar gemensamt yttrande enligt bilaga 
6.
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§ 147 
Exploateringsavtal för förskole-, bostads- och 
kontorsändamål inom fastigheterna Inskrivningen 1 och 
Mönstringen 3 (KS/2022:220) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige godkänna exploateringsavtal för 
förskole-, bostads-, och kontorsändamål inom fastigheterna Inskrivningen 1 och 
Mönstringen 3.  
 
Sammanfattning 
Under arbetet med detaljplanen för aktuellt område har omfattningen reviderats. 
Ursprungligen omfattades fastigheterna Logementet 1 och 2 samt Inskrivningen 1 och 
Mönstringen 3. Planförslaget innehåller numera endast fastigheterna Inskrivningen 1 
och Mönstringen 3.  
 
Parallellt med upprättandet av ny detaljplan för Inskrivningen 1 och Mönstringen 3 har 
stadsledningsförvaltningen förhandlat fram ett exploateringsavtal med Järvastaden AB.  
Järvastaden AB är genom de helägda dotterbolagen Järvastaden Igel 2 AB och 
Järvastaden Igel 1 AB lagfarna ägare till Inskrivningen 1 respektive Mönstringen 3. 
Fastighetsgränserna förändras inte vid genomförandet av planen. Det sker inte heller 
någon nybildning eller förändring av servitut. 
 
Järvastaden AB ansvarar för, bekostar och genomför åtgärder inom kvartersmarken. De 
ansvarar för, bekostar och genomför även de återställande- och anslutningsarbeten, 
som måste göras inom allmän platsmark invid kvartersmarken som blir en följd av 
bygg- och anläggningsarbeten på kvartersmarken. Utöver det ansvarar Järvastaden AB 
för och bekostar de åtgärder som krävs utanför planområdet inom befintlig allmän 
platsmark. Gestaltningsprogram, miljöprogram och dagvattenutredning skall följas. 
 
Stadsledningsförvaltningen konstaterar att överenskommelsen följer 
principöverenskommelsen. Kommunstyrelsen föreslås föreslå kommunfullmäktige att 
godkänna exploateringsavtalet. 
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§ 148 
Detaljplan för Mönstringen 3 och Inskrivningen 1 - två 
förskolor i Järvastaden (KS/2022:220) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige antar detaljplan för Mönstringen 3 
och Inskrivningen 1 inom stadsdelen Järva i enlighet med byggnadsnämndens förslag. 
 
Sammanfattning 
Byggnadsnämnden har vid sitt sammanträde den 12 december 2022 beslutat att 
överlämna detaljplan för Mönstringen 3 och Inskrivningen 1 till kommunfullmäktige 
för antagande. 
 
Detaljplanens syfte är att möjliggöra fortsatt förskoleverksamhet samt bostäder i 
befintliga byggnader. Förskola och bostäder saknar stöd i gällande plan och bedrivs 
med tidsbegränsade bygglov.  
Detaljplanens genomförande bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan. 
 
Stadsledningsförvaltningen har inget att tillägga i ärendet. Förvaltningen 
rekommenderar kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att anta rubricerad 
detaljplan i enlighet med byggnadsnämndens förslag. 
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§ 149 
Reviderat markupplåtelseavtal för ledningar med Norrenergi. 
(KS/2022:223) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige godkänner Markavtal för ledningar i 
stadens mark med Norrenergi AB. 
 
Sammanfattning 
Stadsledningsförvaltningen har förhandlat fram ett nytt markavtal med Norrenergi. 
Detta avtal ersätter ett avtal, ingånget 2003-01-31, som syftar till att klargöra förhållande 
gällande förvaltning och nyanläggning av fjärrvärmeledningar inom allmän platsmark i 
staden.  
 
Det huvudsakliga innehållet i det nya avtalet innebär att staden ska upplåta utrymme i 
allmän platsmark för Norrenergis ledningar för fjärrkyla och fjärrvärme. Avtalet ger 
Norrenergi rätt att anlägga, bibehålla och underhålla fjärrvärme- eller fjärrkylaledningar 
med tillbehör. 
 
Vid anläggning av nya ledningar ska Norrenergi inhämta godkännande från stadens 
exploateringsenhet. Vid ansökan ska Norrenergi redovisa, i både plan och profil, att 
hänsyn tagits till all annan infrastruktur. Efter godkännande från exploateringsenheten 
ska ansökan göras om schakttillstånd och eventuella andra erforderliga tillstånd. 
 
För dispositionsrätt till utrymmen i stadens mark ska Norrenergi från och med 2023 
och framåt årligen erlägga en ersättning om 7.50 kr/m driftsatt ledning. Vid varje års 
avslut ska Norrenergi redovisa uppgifter om total ledningslängd samt den ledningslängd 
som anlagts under året som underlag för den årliga avgiften.    
 
Blir det nödvändigt att flytta ledningar på stadens begäran gäller följande. Har mindre 
än 20 år förflutit från det att ledningen anlades ligger kostnadsansvaret hos staden. Om 
ledningar är mellan 20 år och 40 år gamla delar parterna på kostnaden. Om det passerat 
mer än 40 år från det att ledningen anlades är Norrenergi kostnadsansvariga. 
 
Avtalstiden är 2023-01-01 till 2028-12-31 med förlängning i 3 år om inte uppsägning 
sker 4 månader innan avtalstidens utgång. 
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§ 150 
Direktiv till miljö- och klimatberedningen (KS/2022:231) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att fastställa direktiv för miljö- och klimatberedningen. 
 
Sammanfattning 
Genom en överenskommelse mellan partierna i kommunstyrelsen finns det en 
möjlighet att inrätta beredningar inom kommunstyrelsens verksamhetsområde.  
 
Med anledning av det har partierna enats om ett förslag om att inrätta en miljö- och 
klimatberedning. Beredningen är underställd kommunstyrelsen och är ett organ för 
samordning och uppföljning av hur inriktningen av miljö- och klimatarbetet bedrivs 
inom staden. Beredningens ska därigenom bidra till att stadens arbete inriktas på att nå 
den gemensamma visionen och målen i verksamhetsplan och budget. 
 
Ett förslag till direktiv med uppdrag och arbetsformer har arbetats fram. Beredningen 
har stöd från stadsledningsförvaltningen, samt miljö- och byggnadsförvaltningens miljö- 
och klimatenhet. 
 
Stadsledningsförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen fastställer direktiven.  
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§ 151 
Uppdaterade bestämmelser om pension, familjeskydd och 
omställningsstöd för förtroendevalda (OPF-KL18) 
(KS/2022:227) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige antar bestämmelser om 
omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL18)  
 
Sammanfattning 
Arvodeskommittén föreslog 2022-12-05 § 6 kommunfullmäktige att anta 
bestämmelsen.  

OPF-KL18 är framtaget av SKR och utformad för tillämpning hos respektive kommun, 
landsting/region eller kommunalförbund. Bestämmelsen innehåller omställningsstöd, 
pensionsbestämmelser samt familjeskydd för förtroendevalda som avses i 4 kap. § 1 
kommunallagen. 

OPF-KL18 omfattar politiska förtroendeuppdrag och har sin grund i kommunallagen. 
Bestämmelserna ska underlätta och möjliggöra för förtroendevald att förena arbetsliv 
och uppdrag och därmed har bestämmelserna i möjligaste mån anpassats till de 
pensions- och omställningsavtal som gäller för anställda inom kommuner, landsting, 
regioner och kommunalförbund. 

Bestämmelserna är en uppdatering av de bestämmelser, OPF-KL 13, som 
kommunfullmäktige tidigare har antagit och som OPF-KL 18 nu ersätter.  
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§ 152
Antagande av riktlinjer för tillämpning av omställningsstöd 
och pension för förtroendevalda (KS/2022:227) 

Beslut 
Kommunstyrelsen antar riktlinjer för tillämpning av omställningsstöd och pension för 
förtroendevalda förutsatt att kommunfullmäktige antar bestämmelser om 
omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL18).  

Sammanfattning 
Stadsledningsförvaltningen har tagit riktlinjer för tillämpning av omställningsstöd och 
pension för förtroendevalda. 

Riktlinjer utgår från de antagna bestämmelserna om omställningsstöd och pension för 
Förtroendevalda och omfattar förtydligande av begrepp, hur man ansöker om 
omställningsstöd och pension, uppgiftsskyldighet, efterlevnadsskydd och familjeskydd 
med mera.  
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§ 153
Fastställande av bestämmelser om ersättning till kommunalt 
förtroendevalda i Solna stad 2023-2026 (KS/2022:229) 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige fastställer arvodesreglemente för 
kommunalt förtroendevalda 2023-2026 att gälla från 1 januari 2023. 

Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 

Sammanfattning 
Arvodeskommittén beslutade den 5 december 2022 att föreslå kommunfullmäktige att 
fastställa arvodesreglemente för kommunalt förtroendevalda 2023-2026 enligt 
kommitténs förslag.  

Utifrån nuvarande reglemente har det gjorts redaktionella justeringar samt följande 
större förändringar:  

Samtliga arvoden baseras på vid varje tillfälle gällande riksdagsmannaarvode med första 
uppräkning tidigast 1 januari 2023.  

Procentsatsen för kommunstyrelsens presidium på heltid ändras enligt följande: 
Kommunstyrelsens ordförande  125% 
Kommunstyrelsens 2:e vice ordförande 115% 

Övriga kommunalråd på heltid 100% 

För personer med ersättning från kommunalrådspotten utgår inget rörligt 
sammanträdesarvode i kommunstyrelsen. 

Den sammanlagda ersättningen för förtroendevalda kan inte överstiga vad som utges 
till kommunstyrelsens 2:e vice ordförande på heltid. 

Sammanträdesarvode ska utgå i beredningar för ledamöter som inte har årsarvode. 

Inget särskilt årsarvode utgår till Råsunda förstads AB och Överjärva Gård AB på 
grund av att det är personunion med uppdraget i tekniska nämnden.  
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§ 154 
Revidering av avtal om bostadsanvisning med 
Bostadsstiftelsen Signalisten i Solna (KS/2022:232) 
 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att uppdra till stadsledningsförvaltningen att revidera avtalet 
om bostadsanvisning i enlighet med stadsledningsförvaltningens tjänsteskrivelse.  
 

Sammanfattning 
Solna stad har sedan 2018 ett avtal med Bostadsstiftelsen Signalisten i Solna i syfte att få 
tillgång till bostäder och/eller att få anvisa personer till lediga lägenheter. Det omfattar 
sociala lägenheter, träningslägenheter, handikapplägenheter och LSS-lägenheter, samt 
lägenheter till nyanlända. Därutöver har staden anlitat Signalisten som förvaltare av de 
tillfälliga bostäderna för nyanlända som bosätts på Bredkilsbacken.  
 
Regleringen av olika typer av kontrakt återfinns i avtalets punkt 5. Där framgår att 
kontrakt för tillfälliga bostäder för nyanlända i Signalistens bestånd ska omfatta högst 
två år. Detsamma gäller kontrakt för bostäder som Signalisten hyr ut i stadens 
modulbostäder på Bredkilsbacken. Det har trots det i vissa fall medgetts kortare 
förlängningar av kontrakten för att underlätta den enskildes  
etablering eller den enskildes hälsa. Grundprincipen, som även gällt familjer med barn i 
förskola eller skola, har dock varit att tillfälliga kontrakt gäller under etableringstiden, 
det vill säga två år. 
 
Med hänvisning till barnens bästa finns särskilda skäl att familjer med barn ska erbjudas 
längre kontrakt än två år i syfte att underlätta för barn och unga som har plats i 
förskola, har påbörjat utbildning i en grundskola eller ett ungdomsgymnasium, att 
kunna fullfölja sin utbildning utan att behöva byta skola. Kontrakten med familjer bör 
därför tecknas på upp till totalt fyra år. Då en permanent bostadslösning är att föredra, 
ska arbetet samtidigt stärkas för att lösa bostadsbehovet för en längre tid, vilket 
samtidigt kan minska behovet av tillfälliga bostäder.   
 
Även nyanlända solnabor som inte har familj kan av särskilda skäl, som exempelvis att 
kunna avsluta en pågående yrkesutbildning, en arbetsmarknadsåtgärd eller en pågående 
praktik som gör personen anställningsbar, kunna få förlängning av sitt kontrakt för att 
avsluta insatsen. En pågående behandling på sjukhus får även anses vara ett särskilt 
skäl. Kontrakt ska kunna förlängas för den tid som det är nödvändigt att avsluta en 
insats, dock högst 12 månader i taget.         
 
För att möta behovet av att få nyanlända i arbete avser förvaltningen för 
arbetsmarknad- kultur och fritid parallellt att, inom ramen för Solnamodellen, påskynda 
insatser i etableringens inledning, anordna studievägledning och vägledning i att söka 
arbete samt verka för strukturerade kontakter med näringslivet.        
 
Stadsledningsförvaltningen föreslår att förvaltningen får i uppdrag att revidera avtalet 
om bostadsanvisning med Signalisten i enlighet med vad som framförts i denna 
tjänsteskrivelse. 
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Yrkanden 
Sara Kukka-Salam (S) föreslår att kommunstyrelsen beslutar enligt förvaltningens 
förslag. 

Lars Rådén (M) och Arion Chryssafis (M) föreslår att kommunstyrelsen beslutar att i 
första hand återremittera ärendet enligt motivering i bilaga 7 och i andra hand att avslå 
förvaltningens förslag. 

Peter Edholm (L) föreslår att kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärendet enligt 
motivering i bilaga 8. 

Samuel Klippfalk (KD) ansluter sig till återremissyrkandena från (M) och (L). 
 
Beslutsgång 
Ordförande konstaterar att det finns tre förslag till beslut: 
Förvaltningens förslag 
Förslag om återremiss 
Avslag till förvaltningens förslag 
 
Ordförande frågar först om ärendet ska återremitteras eller avgöras vid dagens 
sammanträde och konstaterar att kommunstyrelsen beslutar att ärendet ska avgöras vid 
dagens sammanträde.  
 
Peter Edholm (L) och Samuel Klippfalk (KD) anmäler att de inte deltar i fortsatt 
beslutsgång samt reserverar sig mot beslutet att inte återremittera ärendet. Samuel 
Klippfalk (KD) lämnar röstförklaring enligt bilaga 9. 
 
Ordförande konstaterar därefter att två förslag till beslut återstår: 
Förvaltningens förslag  
Avslag till förvaltningens förslag 
 
Ordförande ställer förslagen mot varandra var för sig och konstaterar att 
kommunstyrelsen beslutar enligt förvaltningens förslag. 
 
Reservation 
Lars Rådén (M) och Arion Chryssafis (M) reserverar sig mot beslutet till förmån för 
egna förslag. 
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§ 155
Revidering av Solnas lokala ordningsföreskrifter 
(KS/2022:233) 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att fastställa Solna stads lokala 
ordningsföreskrifter med revideringar i enlighet med stadsledningsförvaltningens 
förslag. 

Sammanfattning 
Solna centrum har inkommit med begäran om att det hundförbud som gällt i Solna 
centrum ska utgå ur de lokala ordningsföreskrifterna. Den paragraf med särskilda 
bestämmelser för offentliga utrymmen i inomhuscentrum innehöll i övrigt en 
bestämmelse om lotteriförsäljning och framkomligheten för funktionshindrade. 
Lotteriförsäljningen kan centrum själva ha regelverk för och framkomligheten för 
funktionshindrade är lagstadgad. Bedömningen är därför att hela paragrafen kan utgå ut 
de lokala ordningsföreskrifterna. 

I övrigt har stadsledningsförvaltningen tillsammans med tekniska förvaltningen 
genomfört en allmän översyn av de lokala ordningsföreskrifterna. Det har lett till några 
förtydliganden om tillståndsplikten, men även lite språkliga justeringar. Området där det 
råder förbud mot ambulerande försäljning har reviderats då det tidigare bedömts vara 
för stort. Liksom tidigare kan tillstånd ges inom det aktuella området i undantagsfall. 
Det sker exempelvis i samband med arrangemang på Friends Arena och inom särskilda 
områden som staden och polisen enats om. 

Yrkanden 
Sara Kukka-Salam (S) föreslår att kommunstyrelsen beslutar enligt förvaltningens 
förslag. 

Peter Edholm (L) föreslår att kommunstyrelsen i första hand beslutar att ändra 
föreskrifterna enligt eget förslag i bilaga 10 och i andra hand att ärendet återremitteras 
enligt motivering i bilaga 10. 

Beslutsgång 
Ordförande konstaterar att det finns tre förslag till beslut: 
Förvaltningens förslag 
Ändringsförslag enligt bilaga 10. 
Förslag om återremiss 

Ordförande frågar först om ärendet ska återremitteras eller avgöras vid dagens 
sammanträde och konstaterar att kommunstyrelsen beslutar att ärendet ska avgöras vid 
dagens sammanträde.  
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Ordförande konstaterar därefter att två förslag återstår: 
Förvaltningens förslag 
Ändringsförslag enligt bilaga 10. 

Ordförande ställer förslagen mot varandra var för sig och konstaterar att 
kommunstyrelsen beslutar enligt förvaltningens förslag. 

Reservation 
Peter Edholm (L) reserverar sig mot beslutet till förmån för egna förslag. 
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§ 156
Förordnande av förvaltningschef på 
stadsledningsförvaltningen (KS/2022:234) 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att förordna Alessandra Wallman som förvaltningschef på 
stadsledningsförvaltningen, med tillträde snarast möjligt. 

Kommunstyrelsen beslutar att uppdra till stadsdirektören att snarast möjligt tillsätta en 
tillförordnad förvaltningschef på barn- och utbildningsförvaltningen. Förordnandet 
kan, enligt kommunstyrelsens delegation, sträcka sig högst två månader framåt.  

Sammanfattning 
Alessandra Wallman, nuvarande förvaltningschef på barn- och 
utbildningsförvaltningen, föreslås förordnas som förvaltningschef på 
stadsledningsförvaltningen.  

Rekrytering av ny förvaltningschef till barn- och utbildningsförvaltningen bör därmed 
ske omgående. I avvaktan på att en ersättare kan tillträda måste en tillförordnad 
förvaltningschef på barn- och utbildningsförvaltningen tillsättas. Stadsdirektören har 
möjlighet ge ett förordnande i högst två månader framåt. Därefter krävs beslut av 
kommunstyrelsen. 

Det föreslås att kommunstyrelsen ger stadsdirektören i uppdrag att snarast möjligt 
tillsätta en tillförordnad förvaltningschef på barn- och utbildningsförvaltningen. Inför 
en förlängning av förordnandet kommer således ärendet tillbaka till kommunstyrelsen. 

Före kommunstyrelsens möte har förslaget tagits upp med de fackliga organisationerna. 



 
SOLNA STAD 
 

Protokoll 2022-12-19   
 SID 20 (31) 

 

 Signatur  
 
 

§ 157 
Svar på motion av Sandra Lindström (V), Linda Cigéhn (V) 
och Atilla Yavuz (V) om medlemskap i föreningen 
Klimatkommunerna, M1/21 (KS/2021:24) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att bifalla motionärens förslag 
om medlemskap i klimatkommunerna. 
 
Kommunstyrelsen beslutar att staden samtidigt avslutar medlemskapet i Sveriges 
ekokommuner. 
 
Sammanfattning 
Sandra Lindström (V), Linda Cigéhn (V) och Atilla Yavuz (V) inkom med rubricerade 
motion till kommunfullmäktige i februari 2021. I motionen föreslås att Solna stad ska 
ansöka om medlemskap i föreningen Klimatkommunerna och att Solna stad, om staden 
nekas medlemskap, ska vidta åtgärder för att öka sina chanser för medlemskap i 
Klimatkommunerna. Klimatkommunerna är en förening med medlemmar från 
kommuner och regioner som arbetar aktivt med lokalt klimatarbete. 
Klimatkommunernas syfte är att minska utsläppen av växthusgaser i Sverige genom 
erfarenhetsutbyte, påverkansarbete och spridning av goda exempel. Föreningen har idag 
ett 40-tal kommuner och regioner som medlemmar. 
 
Stadsledningsförvaltningen kan konstatera att frågan om Solna stads deltagande i olika 
miljö- och klimatnätverk har diskuterats i kommunstyrelsens miljö- och 
demokratiberedning. Beredningen konstaterar att Solna stad för närvarande är medlem i 
det nationella klimatnätverket Sveriges Ekokommuner, som är en 
samarbetsorganisation för kommuner och regioner. Organisationens syfte är att främja 
hållbar utveckling utifrån en ekologisk grundsyn med en tydlig koppling till ekonomiska 
och sociala perspektiv genom opinionsbildning och erfarenhetsutbyte. Föreningen har 
idag drygt 100 medlemmar. Beredningen konstaterar att föreningen 
Klimatkommunerna är ambitiösare än Sveriges Ekokommuner och att det skulle vara 
en naturlig utveckling för Solna att gå med i Klimatkommunerna.  
 
Stadsledningsförvaltningen har stämt av med Sveriges Klimatkommuner, som gett 
besked om att Solna klassificerar sig väl för medlemskap. Solna ligger i topp när det 
gäller mål, åtgärder, uppföljning, organisation och förankring enligt föreningens 
bedömning. Förvaltningen anser därmed att Solna, i enlighet med beredningens 
resonemang, kan ersätta sitt medlemskap i Sveriges Ekokommuner med ett 
medlemskap i Klimatkommunerna. Förslaget är att staden så snart som möjligt gå med 
Klimatkommunerna och staden därmed även så snart som möjligt lämnar 
medlemskapet i Sveriges ekokommuner.  
  
Stadsledningsförvaltningen föreslår därmed att motionen bifalles. 
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Yrkanden 
Sara Kukka-Salam (S) föreslår att kommunstyrelsen beslutar enligt förvaltningens 
förslag. 

Peter Edholm (L), Lars Rådén (M) och Samuel Klippfalk (KD) föreslår att 
kommunstyrelsen beslutar enligt gemensamt förslag i bilaga 11. 

Beslutsgång 
Ordförande konstaterar att det finns två förslag till beslut: 
Förvaltningens förslag 
Peter Edholms (L), Lars Rådéns (M) och Samuel Klippfalks (KD) förslag enligt bilaga 
11. 

Ordförande ställer förslagen mot varandra var för sig och konstaterar att 
kommunstyrelsen beslutar enligt förvaltningens förslag. 

Reservation 
Peter Edholm (L), Lars Rådén (M) och Samuel Klippfalk (KD) reserverar sig mot 
beslutet till förmån för eget förslag. 
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§ 158 
Svar på motion av Sandra Lindström mfl (V) om skatepark i 
Solna, M7/22 (KS/2022:67) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att bifalla motionen. 
 
Sammanfattning 
Sandra Lindström (V), Tove Persson (V), Linda Cigéhn (V) och Thomas Magnusson 
(V) inkom med rubricerad motion till kommunfullmäktige i april 2022. I motionen 
föreslås att Solna stad ska anlägga en skatepark på lämplig plats i Solna.  
 
Stadsledningsförvaltningen och förvaltningen för arbetsmarknad, kultur och fritid har, 
efter samtal med idrottsföreningar och andra intressenter, sett över lämpliga 
lokaliseringar för en skatepark i Solna. Inriktningen har varit att hitta en plats som kan 
fungera för denna typ av aktivitet, samtidigt som den finns i ett större sammanhang där 
barn, ungdomar men även vuxna vistas. En lämplig plats i det perspektivet kan vara den 
nya idrottsplatsen i Järvastaden, som började byggas under 2022. Ett annat centralt och 
lämpligt område kan vara Skytteholmsparken, men även liknande platser i anslutning till 
andra fritidsverksamheter kan kanske vara ett alternativ. Det bedöms således möjligt att 
kultur- och fritidsförvaltningen, i samverkan med tekniska förvaltningen, hitta en 
lämplig plats att anlägga en skatepark.  
 
Den slutliga bedömningen om var den bästa lokaliseringen är måste dock göras av 
kultur- och fritidsnämnden. När platsen är bestämd får kultur- och fritidsnämnden 
återkomma med förslag i ärendet. Mot denna bakgrund föreslås motionen bifalles.  
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§ 159 
Svar på motion av Faradj Koliev mfl (S) om inrättande av 
ungdomsråd, M5/22 (KS/2022:43) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att bifalla motionen. 
 
Sammanfattning 
Faradj Koliev och Sara Kukka Salam (S) inkom med rubricerade motion till 
kommunfullmäktige i februari 2022. I motionen föreslås att Solna stad inrättar ett 
ungdomsråd i samråd med organisationen Sveriges ungdomsråd. 
  
Inrättandet av ett ungdomsråd är en av punkterna i majoritetens regeringsprogram för 
mandatperioden. Det kommer även att inrättas en demokrati- och 
digitaliseringsberedning under kommunstyrelsen. 
 
Stadsledningsförvaltningen konstaterar att den politiska inriktningen är att ett 
ungdomsråd ska inrättas. Formerna för ungdomsrådet bereds lämpligen av den 
blivande demokrati- och digitaliseringsberedningen. 
 
Stadsledningsförvaltningen föreslår därmed att motionen bifalles och att frågan 
överlämnas till demokrati- och digitaliseringsberedningen för att ta fram förslag till 
inom vilka ramar och vilka former som ungdomsrådet ska verka.    
 
Yrkanden 
Sara Kukka-Salam (S) föreslår att kommunstyrelsen beslutar enligt förvaltningens 
förslag. 
 
Peter Edholm (L), Lars Rådén (M) och Samuel Klippfalk (KD) föreslår att 
kommunstyrelsen beslutar enligt gemensamt förslag i bilaga 12. 
 
Beslutsgång 
Ordförande konstaterar att det finns två förslag till beslut: 
Förvaltningens förslag 
Peter Edholms (L), Lars Rådéns (M) och Samuel Klippfalks (KD) förslag enligt bilaga 
12. 
 
Ordförande ställer förslagen mot varandra var för sig och konstaterar att 
kommunstyrelsen beslutar enligt förvaltningens förslag. 
 
Reservation 
Peter Edholm (L), Lars Rådén (M) och Samuel Klippfalk (KD) reserverar sig mot 
beslutet till förmån för eget förslag. 
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§ 160
Redovisning av obesvarade motioner (KS/2022:226)

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige ta del av redovisningen av obesvarade 
motioner. 

Sammanfattning 
Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning ska en förteckning över obesvarade 
motioner redovisas till fullmäktige en gång om året. 

Vid årsskiftet 2021/2022 fanns det sex (6) obesvarade motioner. Därefter har det fram 
till och med den 8 december väckts åtta (8) nya motioner under 2022. Totalt har 
kommunstyrelsen under året, inklusive de motioner som redovisas vid dagens möte, 
berett tolv (12) motioner och överlämnat dem för beslut i kommunfullmäktige. 

Stadsledningsförvaltningen föreslår att kommunfullmäktige tar del av redovisningen av 
att det före kommunfullmäktiges möte i december månad finns två (2) obesvarad 
motion. Förutom denna obesvarade motion, tillkommer de som eventuellt väcks vid 
kommunfullmäktiges möte den 19 december.   
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§ 161 
Avsägelser  
 
Inga avsägelser vid dagens sammanträde. 
 
 
 

§ 162 
Val av ledamöter och ersättare i miljö- och 
klimatberedningen 2023-2024 (KS/2022:190) 
 
Beslut 
Till ledamöter och ersättare i miljö- och klimatberedningen för perioden 2023-2024 
väljer kommunstyrelsen: 
 
Ledamöter 
(MP) 900601 Victoria Johansson, Ängkärrsgatan 16, 171 70 Solna  
(S)  921110 Hélène Sevastik, Rosstigen 3, 169 52 Solna 
(L)  731024 Gabriela Tidblad, Målgatan 5, 169 35 Solna 
(V) 751209 Tove Pehrsson, Hagalundsgatan 25, 169 66 Solna 
(C) 960131 Indra Karreskog Rehbinder, Tottvägen 4 A, 16954 Solna 
(M) 790920 Veronica Nordström, Stråkvägen 4 A, 169 35 Solna 
(KD) 901228 Jesper Siljekvist, Törnbacken 6, 170 67 Solna 
 
Ersättare 
(S) 840917 Veronica Lindholm, Uppfartsvägen 8, 169 38 Solna 
(V) 711004 Leif Åsbrink López, Gustav III:s Boulevard 159, 169 74 Solna 
(C) 031024 Albin Schlegel Åberg, Erik Sandbergs gata 25 A, 169 34 Solna 
(MP) 721102 Linus Magnusson, Carl Thunbergs väg 7, 169 69 Solna 
(M) 430208 Leif Hansson, Storgatan 76 B, 171 52 Solna 
(L) 481031 Nils Fredriksson, Åsvägen 4, 169 53 Solna 
(KD) 470226 Kent-Rune Sjöholm, Gustav III:s Boulevard 23, 169 72 Solna 
 
Presidium 
Till ordförande i miljö- och klimatberedningen utser kommunstyrelsen Victoria 
Johansson (MP)  
 
Till 1:e vice ordföranden i miljö- och klimatberedningen utser kommunstyrelsen Hélène 
Sevastik (S) 
 
Till 2:e vice ordförande i miljö- och klimatberedningen utser kommunstyrelsen Gabriela 
Tidblad 
(L) 
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§ 163 
Val av ledamöter i internationella kommittén 2023-2024 
(KS/2022:187) 
 
Beslut 
Till ledamöter i internationella kommittén för perioden 2023-2024 väljer 
kommunstyrelsen: 
 
Ledamöter 
(MP) 640405 Susanne Nordling, Råsundavägen 127, 169 50 Solna 
(S) 690127 Georgios Kontorinis, Hagalundsgatan 40, 169 64 Solna 
(M)  700401 Arion Chryssafis, Konvaljstigen 4, 170 78 Solna 
(V) 771024 Natalia Blomberg, Arvid Tydéns allé 4, 170 70 Solna 
(C) 750815 Tidiane Diao, Bagartorpsringen 70, 170 65 Solna 
(S) 451229 Cecilia Bäcklander, Sommarvägen 1, 169 31 Solna 
(M) 441018 Ida Dahlgren, Ankdammsgatan 5 B, 171 43 Solna 
(L) 580608 Lars Granath, Enköpingsvägen 9 A, 170 66 Solna 
(KD) 481213 Sture Eckeskog, Anders Lundströms gata 15, 169 73 Solna 
 
Presidium 
Till ordförande i internationella kommittén utser kommunstyrelsen Susanne Nordling 
(MP)  
 
Till 1:e vice ordföranden i internationella kommittén utser kommunstyrelsen Georgios 
Kontorinis (S) 
 
Till 2:e vice ordförande i internationella kommittén utser kommunstyrelsen Arion 
Chryssafis 
(M) 
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§ 164
Val av ledamöter i rådet för funktionshinderfrågor 2023-2024 
(KS/2022:189) 

Beslut 
Till ledamöter i rådet för funktionshinderfrågor för perioden 2023-2024 väljer 
kommunstyrelsen: 

(S) 520827 Elisabet Brolin, Vintervägen 35, 169 54 Solna
(V) 631215 Anette Meliane, Hagalundsgatan 5, 169 65 Solna
(MP) 990106 Amin Kokhaei, Lundagatan 16, 171 63 Solna
(C) 830321 Saija Kritz, Alekärrsvägen 44, 170 61 Solna
(M) 840705 Zanna Mårtensson, Gustav III:s Boulevard 49, 169 73 Solna
(L) 690214  Gustavo Caballero Cervantes, Anders Lundströms gata 15, 169 73 Solna
(KD) 481213 Sture Eckeskog, Anders Lundströms gata 15, 169 73 Solna

Till ordförande i rådet för funktionshinderfrågor utser kommunstyrelsen Elisabet 
Brolin 
(S) 

§ 165

Val av ledamöter i kommunala pensionärsrådet 2023-2024 
(KS/2022:191) 

Beslut 
Till ledamöter i kommunala pensionärsrådet för perioden 2023-2024 väljer 
kommunstyrelsen: 

(C) 830702 Martin Karlsson, Göran Perssons väg 5, 171 55 Solna
(S) 571129 Eva Pousette Grönqvist, Björnstigen 125, 170 72 Solna
(V) 450228 Inger Grape-Olausson, Järvstigen 16, 170 71 Solna
(MP) 521030 Sven Jansson Stockfelt, Hagalundsgatan 46, 169 64 Solna
(M) 840705 Zanna Mårtensson, Gustav III:s Boulevard 49, 169 73 Solna
(L) 490811 Birgitta Svensson, Gustav III:s Boulevard 99, 169 74 Solna
(KD) 781227 Samuel Klippfalk, Gustav III:s Boulevard 59, 169 73 Solna

Till ordförande i kommunala pensionärsrådet utser kommunstyrelsen Martin Karlsson 
(C)
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§ 166 
Val av ombud och ersättare att företräda kommunen vid 
stämmor 2023-2026 (KS/2022:192) 

Beslut 
Till ombud och ersättare att företräda Solna stad vid bolagsstämmor och stämmor, 
utses:  
 
(S) 520827 Elisabet Brolin, Vintervägen 35, 169 54 Solna (ombud) 
(MP) 750408 Martin Marmgren, Johan Enbergs väg 44, 171 61 Solna (ersättare) 
 
Sammanfattning 
Kommunstyrelsen ska utse ombud vid stämmor och bolagstämmor för följande bolag:  
Råsunda Förstads AB 
Överjärva Gård AB 
Solna Vatten AB 
Norrenegri AB 
Solna Tenniscenter AB 
Stiftelsen Stockholms skärgård 
Stiftelsen Ulriksdals Slottsteater 
Söderhalls Renhållnings AB (Sörab) 
Stockholmsregionens Försäkrings AB, SRF 
Råsta Folketshus  
Inera AB 
 
 
 
 
 

§ 167 
Val av ombud till Mälarens vattenvårdsförbund 2023-2024 
(KS/2022:196) 
 
Beslut 
Till Solna stads ombud vid Mälarens vattenvårdsförbund för perioden 2023-2024 utser 
kommunstyrelsen: 
 
(MP) 900601 Victoria Johansson, Ängkärrsgatan 16, 171 70 Solna (ordinarie)  
(S) 921110 Hélène Sevastik, Rosstigen 3, 169 52 Solna (ersättare) 
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§ 168
Val av ombud till Östra Sveriges luftvårdsförbund 2023-2024 
(KS/2022:194) 

Beslut 
Till Solna stads ombud vid Östra Sveriges luftvårdsförbund för perioden 2023-2024 
utser kommunstyrelsen:  

(MP) 900601 Victoria Johansson, Ängkärrsgatan 16, 171 70 Solna (ordinarie) 
(S) 921110 Hélène Sevastik, Rosstigen 3, 169 52 Solna (ersättare)

§ 169
Val av ombud till Svealands kustvattenvårdsförbund 2023-
2024 (KS/2022:195) 

Beslut 
Till Solna stads ombud vid Svealands kustvattenvårdsförbund för perioden 2023-2024 
utser kommunstyrelsen: 

(MP) 900601 Victoria Johansson, Ängkärrsgatan 16, 171 70 Solna (ordinarie) 
(S) 921110 Hélène Sevastik, Rosstigen 3, 169 52 Solna (ersättare)

§ 170
Val av ombud vid bolagsstämma med Sveriges 
Ekokommuner 2023-2026 (KS/2022:198) 

Beslut 
Till ombud vid bolagsstämma med Sveriges Ekokommuner för perioden 2023-2024 
utser kommunstyrelsen: 

(MP) 900601 Victoria Johansson, Ängkärrsgatan 16, 171 70 Solna 
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§ 171
Val av ledamöter till Solna-Sundbybergskommittén 2023-
2026 (KS/2022:193) 

Beslut 
Till ledamöter i Solna- Sundbybergskommittén för perioden 2023-2026 väljer 
kommunstyrelsen: 

(S) 890405 Sara Kukka-Salam, Johan Enbergs väg 64, 171 61 Solna
(C) 830702 Martin Karlsson, Göran Perssons väg 5, 171 55 Solna
(MP) 900601 Victoria Johansson, Ängkärrsgatan 16, 171 70 Solna
(V) 901208 Sandra Lindström, Västra vägen 5 B, 169 61 Solna
(M) 810505 Lars Rådén, Gustav III:s Boulevard 49, 169 73 Solna
(L) 611216 Peter Edholm, Anders Lundströms gata 15, 169 73 Solna
(KD) 781227 Samuel Klippfalk, Gustav III:s Boulevard 59, 169 73 Solna

Till ordförande i Solna-Sundbybergskommittén utser kommunstyrelsen Sara Kukka-
Salam (S) 

§ 172
Val av ledamot och ersättare till Grundvattenråd för Norra 
Stockholmsåsen 2023-2026 (KS/2022:197) 

Beslut 
Till ledamot och ersättare i Grundvattenråd för Norra Stockholmsåsen för perioden 
2023-2026 väljer kommunstyrelsen: 

(MP) 440124 Jacques de Maré, Råsundavägen 156, 169 36 Solna (ledamot) 
(S) 470209 Ebbe Adolfsson, Illerstigen 32, 170 71 Solna (ersättare)



SOLNA STAD Protokoll 2022-12-19 
SID 31 (31) 

 Signatur 

§ 173
Val av ledamöter Mälardalsrådet för perioden 2023-2027 
(KS/2022:219) 

Beslut 
Till rådsledamöter i Mälardalsrådet för perioden 2023-2027 utser kommunstyrelsen: 

Ledamöter 
(S) 890405 Sara Kukka-Salam, Johan Enbergs väg 64, 171 61 Solna
(M) 630406 Torsten Svenonius, Huvudsta Strand 21 A, 171 73 Solna

Ersättare 
(C) 830702 Martin Karlsson, Göran Perssons väg 5, 171 55 Solna
(KD) 781227 Samuel Klippfalk, Gustav III:s Boulevard 59, 169 73 Solna

§ 174

Anmälan av delegationsbeslut

Kommunstyrelsen tar del av följande delegationsbeslut: 

KS DEL/2022 §§ 94-97 

§ 175

Anmälan av ärendelista

Kommunstyrelsen tar del av utsänd ärendelista. 

§ 176
Godkännande av digitalt deltagande

Kommunstyrelsen godkänner att det digitala deltagandet har skett i enlighet med de 
fastställda riktlinjerna. 



Solna den 19 december 2022 
 KS ärende 03 Reviderad – Kommunstyrelsens verksamhetsplan och budget 2023 

KS/2022:2 

Röstförklaring 

Kristdemokraterna deltar inte i beslutet utan hänvisar till vårt eget budgetförslag som lades i 
kommunfullmäktige 28 november. Därutöver vill vi anföra följande:

Otryggheten ökar i Sverige, och Solna är inte förskonat från gängrelaterade brott, skjutningar 
och droghandel. Idag har Solna inget utsatt område – men vad som händer i framtiden kan ingen 
säga säkert. Det nya vänsterstyret väljer att i en orolig tid lägga ned Trygghetsrådet, utan att presentera 
hur trygghetsarbetet ska bedrivas istället framöver. Att nedprioritera trygghetsfrågorna i en tid där 
otryggheten ökar anser vi kristdemokrater vara helt fel. 

Det har från det nya styrets sida sagts att frågorna kommer att hanteras inom ramen för 
kommunstyrelsens beredning. Nu är det upp till bevis. Vi Kristdemokrater kommer att bevaka att så 
sker. 

Samuel Klippfalk 
Kristdemokraterna 

Bilaga 1 till KS/2022-12-19 § 146
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Till nämnd/styrelse: Kommunstyrelsen 
Datum:  2022-12-19 
Ärendebeteckning: KS/2022:2 
Ärenderubrik: Revidering av 

kommunstyrelsens 
verksamhetsplan och budget 

R Ö S T F Ö R K L A R I N G

Liberalerna deltar inte i dagens beslut i detta ärende med hänvisning till eget förslag till 
verksamhetsplan och budget som lades i kommunfullmäktige den 28 november. 

Däremot vill vi, på följande tre punkter, göra kommunstyrelsen uppmärksam på 
skillnader mellan majoritetens och Liberalernas förslag till verksamhetsplan och 
budgetförslag för kommunstyrelsen: 

1. Majoriteten avskaffar Likabehandlingskommittén

medan Liberalerna hade velat behålla den.

2. Majoriteten avskaffar Trygghetsrådet

medan Liberalerna hade velat behålla det.

3. Majoriteten höjer inte kommunrevisionens budget i enlighet med revisionens eget
äskande vilket Liberalerna hade velat göra.

I Liberalernas förslag till verksamhetsplan och budget för Solna stad fanns ovanstående 
saker med. 

Vi hoppas att kommunstyrelsen, i den mån det är möjligt att göra inom de 
budgetförutsättningar som nu gäller, försöker tillgodose de behov som våra förslag var 
ämnade att tillgodose. 

I alla tre ovanstående frågor lämnar Liberalerna separata yttranden till detta ärende. 

________________________ 
Peter Edholm (L) 
Gruppledare för Liberalerna i Solna 

Bilaga 2 till KS/2022-12-19 § 146



Kommunstyrelsen i Solna 2022-12-19 
Ärende 6. KS Verksamhetsplan och budget 2023 

Röstförklaring 

Vi deltar inte i beslutet om kommunstyrelsens verksamhetsplan och budget för 2023 utan 
hänvisar till eget budgetförslag vid kommunfullmäktige 2022-11-28. 

Lars Rådén (M) 

Bilaga 3 till KS/2022-12-19 § 146
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Till nämnd/styrelse: Kommunstyrelsen 
Datum:  2022-12-19 
Ärendebeteckning: KS/2022:2 
Ärenderubrik: Revidering av 

kommunstyrelsens 
verksamhetsplan och budget 

Y T T R A N D E

I förslaget till beslut framgår att majoriteten avser att avveckla 
Likabehandlingskommittén. 

Vi fick kännedom som majoritetens avsikt i den här frågan redan i förhandlingarna om 
partiöverenskommelse mellan de 7 partier som sitter i kommunstyrelsen. Det skäl som 
angavs var att likabehandlingsperspektivet skulle få större uppmärksamhet och tyngd 
om ansvaret återförs till kommunstyrelsen. 

Liberalerna var ursprungliga initiativtagare till att Likabehandlingskommittén inrättades 
som en kommitté direkt under kommunstyrelsen. Ett av skälen var just att 
likabehandlingsperspektivet skulle ges större utrymme och tyngd, eftersom den här 
typen av tvärsektoriella frågor lätt drunknar i den stora mängd viktiga besluts- och 
informationsärenden som passerar kommunstyrelsen i en dynamisk och växande stad 
som Solna är. 

Vi framförde avvikande mening och uppmanade majoriteten att låta 
Likabehandlingskommittén finnas kvar men fick inget gehör för den ståndpunkten. 

Vi vill uppmana den nya majoriteten att särskilt bevaka att man i kommunstyrelsens 
arbete ger relevant utrymme för de frågor som annars skulle ha hanterats i 
Likabehandlingskommittén. 

Avslutningsvis vill vi poängtera att stadens förvaltningar har uppskattat och sporrats i 
det tvärsektoriella arbetet med likabehandlingsfrågor genom att kommittén årligen har 
delat ut ett likabehandlingspris till någon eller ett par verksamheter som förtjänar 
uppskattning för sina framsteg på området.  

Vi hoppas att det årliga likabehandlingspriset även fortsatt kommer att delas ut även om 
själva kommittén avvecklas. 

Peter Edholm 
Gruppledare för Liberalerna 

Bilaga 4 till KS/2022-12-19 § 146
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Till nämnd/styrelse: Kommunstyrelsen 
Datum:  2022-12-19 
Ärendebeteckning: KS/2022:2 
Ärenderubrik: Revidering av 

kommunstyrelsens 
verksamhetsplan och budget 

Y T T R A N D E

I majoritetens förslag höjs kommunrevisionens budget från 1,6 miljoner kronor (2022) till 
1,8 miljoner kronor (2023). 

I Liberalernas motsvarande förslag (till verksamhetsplan och budget för Solna stad för 
2023 som lades fram i kommunfullmäktige den 28 november) avsätts ytterligare 0,7 
miljoner kronor. Därmed skulle kommunrevisionens budget för 2023 ha landat på drygt 
2,5 miljoner kronor. 

Detta sker mot bakgrund av att kommunrevisionen i slutet av 2022 i skrivelse till 
samtliga dåvarande gruppledare i kommunfullmäktige äskat på just detta belopp - 2,5 
miljoner kronor. 

Noteras bör att kommunrevisionens, då äskandet gjordes, fortfarande leddes av en 
socialdemokratisk ordförande. 

Liberalerna anser att kommunrevisionen fyller en viktig funktion, och så man nu är 
bemannad med ledamöter som uppenbarligen är beredda att ta ett större grepp genom 
att göra både fler och djupare analyser av olika delar av kommunens verksamheter så 
välkomnar vi detta. 

Peter Edholm 
Gruppledare för Liberalerna 

Bilaga 5 till KS/2022-12-19 § 146
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Till nämnd/styrelse: Kommunstyrelsen 
Datum:  2022-12-19 
Ärendebeteckning: KS/2022:2 
Ärenderubrik: Revidering av 

kommunstyrelsens 
verksamhetsplan och budget 

Y T T R A N D E   

I förslaget till beslut framgår att majoriteten avser att avveckla Trygghetsrådet. 

Vi fick kännedom som majoritetens avsikt i den här frågan redan i förhandlingarna om 
partiöverenskommelse mellan de 7 partier som sitter i kommunstyrelsen. Det skäl som 
angavs var att trygghetsfrågorna skulle få större uppmärksamhet och tyngd om 
ansvaret återförs till kommunstyrelsen. 

Ett av skälen till att Trygghetsrådet en gång inrättades var just att trygghetsperspektivet 
skulle ges större utrymme och tyngd, eftersom den här typen av frågor lätt drunknar i 
den stora mängd viktiga besluts- och informationsärenden som passerar 
kommunstyrelsen i en dynamisk och växande stad. 

Vi vill poängtera Trygghetsrådets viktiga funktion som forum för samverkan mellan 
staden, Polisen och andra aktörer. Inom ramen för Trygghetsrådet har man haft ett 
värdefullt utbyte av information och erfarenheter och möjlighet till samordning och 
samarbete. Förutom kommunpolisen har det gällt socialtjänsten och andra relevanta 
förvaltningar, fastighetsägare, bevakningsföretag med flera som bjudits in. De har alla 
uppskattat denna möjlighet till dialog och erfarenhetsutbyte. 

I samband med förhandlingarna om partiöverenskommelse framförde vi avvikande 
mening och uppmanade majoriteten att låta Trygghetsrådet finnas kvar men fick inget 
gehör för den ståndpunkten. 

Vi vill uppmana den nya majoriteten att särskilt bevaka att man i kommunstyrelsens 
arbete ger relevant utrymme för de trygghetsfrågor som annars skulle ha hanterats i 
Trygghetsrådet. 

Peter Edholm Samuel Klippfalk 
Gruppledare för Liberalerna Gruppledare för Kristdemokraterna 

Bilaga 6 till KS/2022-12-19 § 146



Kommunstyrelsen KS/2022:232 

19 december 2022 

11. Bostadsanvisningar signalisten

Yrkande

Enligt etableringslagen (2017:820) har nyanlända vissa rättigheter. Under två år har 
de rätt till bostad, utbildning och samhällsorientering. Efter etableringsperiodens två 
år upphör dessa särskilda rättigheter och med den också den statliga 
etableringsersättningen.  

Idag gäller att anvisade flyktingar efter två år kan få hjälp med boende av 
socialnämnden i Solna. Personer som ansöker om bostad gör det på samma villkor 
som andra solnabor. Utgångspunkten är att alla Solnabor behandlas lika, vilket är en 
grundläggande princip i ett rättssamhälle.  

Solna stad har varit en framgångsrik integrationskommun i många år tack vare att vi 
ställt höga krav på de som kommer till Solna att också ta ansvar för sin egen 
etablering. Det är rimligt att stadens åtagande inte bör omfatta en längre tid än den 
statliga etableringstiden, därefter har nyanlända samma rättigheter och skyldigheter 
som andra Solnabor. 

I ärendet anges principer för hur lägenheter ska förmedlas utan att nya skrivelser i ett 
nytt avtal framgår. För barnfamiljer ska avtal tecknas upp till fyra år men det framgår 
inte om det ska gälla retroaktivt.  

Det ska även införas en möjlighet för andra att förlänga sina kontrakt utifrån 
sjukdomsbild eller arbetsmarknadsinsats. Det är av stor vikt att de villkor som ska 
gälla för bostadsförsörjningen har förutseende och transparens, därför behöver de 
principerna tydliggöras innan ett beslut fattas.   

Ska den som får avslag på förlängning av boende i Solna kunna överklaga beslutet? 
Det framgår inte heller vem som har kostnadsansvaret i de fall hyran inte kan betalas 
när etableringsersättningen upphör. Socialnämnden kommer behöva utarbeta nya 
rutiner för hur man ska förhålla sig till hyreskostnaden för de som saknar inkomst, 
detta har inte beaktats i ärendet. 

Den rödgröna majoritetens förslag riskerar att leda till ökad rättsosäkerhet. Det finns 
andra grupper med tillfälliga kontrakt - ska dessa regler även gälla dem – till exempel 
en ungdom med ungdomskontrakt som studerar och har en termin kvar på sin 
utbildning?    

Särbehandling får endast ske på saklig och objektiv grund. Det krävs således att 
kommuner iakttar objektivitet och rättvisa i sin behandling av sina invånare. De 
juridiska aspekterna har inte beaktats i detta ärende och bör därför återemitteras. 
Vidare har inte socialnämnden hörts. Frågan måste därför remitteras till 
socialnämnden.  

Bilaga 7 till KS/2022-12-19 § 154



 

I ärendet ges också förvaltningen för arbetsmarknad- kultur och fritid i uppdrag att 
påskynda insatser i etableringens inledning, anordna studievägledning och 
vägledning i att söka arbete samt verka för strukturerade kontakter med näringslivet. 
Det är ett nytt uppdrag i förhållande till idag och Kompetensnämnden bör därför få 
ge sin möjlighet att lämna synpunkter på förslaget. 

Vi yrkar på återremiss i ärendet för att: 

• Principerna för förlängning av bostadskontrakt tydliggörs i ärendet. 
• Kommunstyrelsen får se slutligt avtal före beslut. 
• Socialnämnden får möjlighet att yttra sig om ärendet sett till kostnadsansvar 

och handläggningsrutiner rörande flyktingar som lämnat den statliga 
etableringstiden. 

• Kompetensnämnden får möjlighet att yttra sig om ärendet sett till de nya 
uppgifter som de åläggs under etableringstiden. 

 

I det fall återremissyrkandet faller yrkar vi avslag till stadsledningsförvaltningens 
förslag. 

 

För Moderaterna    För Moderaterna  

Lars Rådén                           Arion Chryssafis 
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Till nämnd/styrelse: Kommunstyrelsen 
Datum:  2022-12-19 
Ärendebeteckning: KS/2022:232 
Ärenderubrik: Revidering av avtal om 

bostadsanvisning med 
Bostadsstiftelsen 
Signalisten i Solna

Y R K A N D E

Solna stad har under många år varit ett föredöme i kommunsverige när det kommer 
till integration. Många kommuner har anammat vårt arbetssätt för att de sett vilka 
lyckade resultat vi har kunnat uppvisa. Det har funnits en tydlighet, transparens och 
förutsägbarhet i systemet.  

Med den nya majoritetens förslag till beslut gällande bostadsanvisningar riskerar vi 
att rasera mycket av detta. 

Bostadsfrågan är central i integrationsprocessen. En bostad skapar trygghet och ett 
sammanhang för att utifrån den bygga sig en ny tillvaro och med det lära sig språk, 
kulturella seder samt vilka demokratiska rättigheter och skyldigheter man har i sitt 
nya land. 

Gällande den nuvarande lagstiftningen så har den som är nyanländ rätt till extra stöd 
i enlighet med etableringslagen. Utifrån den har man rätt till samhällsorientering, 
utbildning och bostad. Det stödet kan man få under två år. Det är samma tidsperiod 
som den statliga etableringsersättningen betalas ut till kommunerna. 

Enligt majoritetens förslag ska vissa anvisade flyktingar ha rätt till bostad under fyra 
år, men hur villkoren ska utformas är mycket otydligt formulerat vilket kan leda till en 
stor rättsosäkerhet. Det gäller bland annat hur principerna för en förlängning av ett 
bostadskontrakt ska se ut. Det gäller också de principer som rör försörjning, sjukdom 
samt ställning på arbetsmarknaden med mera. 

Liberalerna är öppna för att det ska kunna göras undantag från tvåårsregeln men 
dessa måste tydliggöras. Det kan exempelvis röra barnfamiljer där det är viktigt att ta 

hänsyn till barnperspektivet. En bostad är en mycket stark skyddsfaktor för ett barn 
och en osäker bostadssituation kan leda till en problematisk skolgång men även 
medföra annan social problematik. Det kan även röra personer med psykisk eller 
somatisk sjukdom, alternativt personer med svårare funktionsnedsättningar. Allt detta 
måste dock mynna ut i ett regelverk som är transparent och rättssäkert. Framför allt 
anser vi att eventuella förlängningar skall göras efter en individuell bedömning i varje 
enskilt fall. 

Bilaga 8 till KS/2022-12-19 § 154



2 av 2 
 

 

Viktigt i sammanhanget är också att en kommun alltid måste behandla sina 
kommuninvånare rättvist samt objektivt lika. Det, samt eventuella möjligheter att 
överklaga, är aspekter som överhuvudtaget inte behandlas i ärendet. Det finns även 
ytterligare juridiska aspekter att belysa och undersöka där det vore rimligt att 
remittera ärendet till kompetensnämnden samt socialnämnden. Exempelvis vem som 
har betalningsansvaret om hyresgästen saknar betalningsförmåga. 
 
Liberalerna anser utifrån ovanstående utgångspunkter att det finns allvarliga brister i 
beslutsunderlaget. Dessa brister är av så pass anmärkningsvärd karaktär att det 
enda rimliga är att återremittera ärendet till stadsledningsförvaltningen. 
 
Vi yrkar således på återremiss i ärendet för: 
  

• att tydliggöra principerna för eventuell förlängning av bostadskontrakt  
utöver två år 
 

• att kommunstyrelsen efter vidare beredning får  
ett nytt avtalsförslag för innan beslut tas 
 

• att socialnämnden får möjlighet att yttra sig i ärendet  
gällande de avsnitt som de berörs av 
 

• att kompetensnämnden får möjlighet att yttra sig i ärendet  
sett till de nya uppgifter som de åläggs under etableringstiden 

 
 
I det fall återremissyrkandet faller deltar vi ej i beslutet med hänvisning till bristande 
beslutsunderlag. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Peter Edholm 
Gruppledare för Liberalerna 

 



Solna den 19 december 2022 
 KS ärende 11 Bostadsanvisningar Signalisten 

KS/2022:232 

Röstförklaring 

Kristdemokraterna kan tänka sig att bostadsanvisningarna justeras i syfte att se till barnens bästa. När 
det gäller nyanlända utan barn kan även de kontrakten ibland behöva förlängas. Man behöver då göra 
en individuell bedömning och ta hänsyn till pågående yrkesutbildning, arbetsmarknadsåtgärd, praktik 
eller behandling på sjukhus. Man måste dock se till att ovan skäl inte missbrukas i syfte att förlänga 
kontraktet – målet med insatsen ska vara att nå egen försörjning och egen etablering på 
bostadsmarknaden. 

Eftersom styret inte redovisat enligt vilka villkor man avser justera anvisningarna, inte låtit berörda 
nämnder yttra sig och heller inte har låtit Kommunstyrelsen ta del av det slutliga avtalet deltar 
Kristdemokraterna inte i beslutet med hänvisning till bristande beslutsunderlag. 

Samuel Klippfalk 
Kristdemokraterna 

Bilaga 9 till KS/2022-12-19 § 154
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Till nämnd/styrelse: Kommunstyrelsen 
Datum:  2022-12-19 
Ärendebeteckning: KS/2022:233 
Ärenderubrik: Revidering av Solnas lokala 

ordningsföreskrifter 

Y R K A N D E  

I förslaget till beslut står, under §27 som handlar om ridning, följande text: 

”Ridning får ske på stigar som särskilt markerats för ändamålet. Ridning 

får inte ske i preparerade och markerade motionsspår i Bergshamra eller 

inom Igelbäckens naturreservat.” 

Nyligen har staden inrättat ett elljusspår på den tidigare banvallen genom de sydligaste 
delarna av Igelbäckens naturreservat. I samband med att beslut om detta fattades blev 
jag, i min egenskap av ordförande i Kultur- och fritidsnämnden, kontaktad av flera olika 
föreningar, verksamheter och medborgare som var angelägna om att flera olika 
”trafikslag” bör kunna samutnyttja längs denna sträcka. 

Efter många och konstruktiva diskussioner med flera aktörer i de båda kommunerna 
kom vi fram till en lösning som består i att ridning (liksom cykling) bör vara tillåtet på 
banvallen under förutsättning att man tar nödvändig hänsyn till andra. I motsvarande 
lägen har man i andra kommuner löst detta genom tydlig skyltning som uppmanar till 
försiktighet och hänsynstagande till andra.  

Den ovan citerade skrivningen omöjliggör en sådan flexibel lösning. 

Liberalerna yrkar  

• i första hand att texten i §26 i stället får följande lydelse:

”Ridning får ske på stigar som särskilt markerats för ändamålet. Ridning

får inte ske i preparerade och markerade motionsspår i Bergshamra eller
inom Igelbäckens naturreservat såvida inte tekniska nämnden beslutar
om undantag längs vissa sträckor.”

• i andra hand att ärendet återremitteras och att stadsledningsförvaltningen
återkommer till kommunstyrelsen med ett reviderat förslag i enlighet med
det som framförts ovan.

Peter Edholm 
Gruppledare för Liberalerna 
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Till nämnd/styrelse: Kommunstyrelsen 
Datum:  2022-12-19 
Ärendebeteckning: KS/2021:24 
Ärenderubrik: Svar på motion av Sandra 

Lindström mfl (V) om 
medlemskap i föreningen 
Klimatkommunerna, M1/21 

Y R K A N D E

Det är angeläget att Solna stad deltar i relevanta nätverk på miljöområdet. Dels för att vi 
genom att lära av andra kommuner kan bli bättre själva, dels för att vi i vår tur på många 
områden kan bidra till andra kommuner med kunskap och erfarenhet som vi gjort här i 

Solna. Exempelvis är Solna idag en av de kommuner i Sverige som har de allra lägsta 
utsläppen av växthusgaser per invånare.  

I motionen redogörs för fördelarna med att Solna stad går med i Sveriges 

Klimatkommuner. I stadsledningsförvaltningens tjänsteskrivelse förs därtill ett 
resonemang om att staden, om man går med i Sveriges Klimatkommuner, bör avsluta 
sitt medlemskap i föreningen Sveriges Ekokommuner.  

I tjänsteskrivelsen står också att dåvarande miljö- och demokratiberedningen 
konstaterar att ”Sveriges Klimatkommuner är mer ambitiös än Sveriges Ekokommuner”. 
Detta påstående är falskt i den meningen att beredningen inte gjorde något sådant 
konstaterande. Det blir därför missvisande när stadsledningsförvaltningen grundar sitt 
ställningstagande på detta. 

Miljö- och demokratiberedningen avskaffas nu och i stället inrättas under 
kommunstyrelsen Miljö- och klimatberedningen. Vi anser att frågan om vilka 
medlemskap staden ska ha på miljö- och klimatområdet bör beredas där. 

Om Solna stad ska ansöka om medlemskap i föreningen Sverige Klimatkommuner 
behöver man först redovisa på vilket sätt Sveriges Klimatkommuner är mer ambitiösa 
och lämpligare än Sveriges Ekokommuner. Vidare behövs en fördjupad jämförelse av 
åtagande, kostnader och mervärde i de olika alternativen.  

Vi yrkar 

• att frågan om stadens medlemskap i de båda föreningarna Sveriges

Klimatkommuner och Sveriges Ekokommuner remitteras till miljö- och
klimatberedningen för beredning

• att frågan först därefter avgörs i kommunstyrelsen

• att motionen därmed kan anses vara besvarad.

Peter Edholm Lars Rådén  Samuel Klippfalk 
Liberalerna   Moderaterna Kristdemokraterna 
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Till nämnd/styrelse: Kommunstyrelsen 
Datum:  2022-12-19 
Ärendebeteckning: KS/2022:43 
Ärenderubrik: Svar på motion av Faradj 

Koliev mfl (S) om inrättande 
av ungdomsråd, M5/22 

Y R K A N D E

Liberalerna håller med motionärerna om att ungdomar bör beredas större möjlighet att 
påverka sin vardag. Dessutom behöver många unga uppmuntras att delta i 
samhällsdebatt, demokratiarbete och politik. 

Att rätt form för detta skulle vara ett ungdomsråd är vi inte säkra på. Inte heller är vi 
övertygade om att ett ungdomsråd i Solna i så fall ska inrättas i samråd med just 
organisationen Sveriges Ungdomsråd. 

Kommunstyrelsen kan (i enlighet med en överenskommelse mellan kommunstyrelsens 
samtliga sju partier) inom kort förväntas inrätta en särskild kommunstyrelseberedning 
(demokrati- och digitaliseringsberedningen) som ska hantera bland annat 
demokratifrågor. 

Liberalerna anser att demokrati- och digitaliseringsberedningen är rätt forum för att 
diskutera och bereda frågan om formerna för det som både Liberalerna och 
motionärerna vill åstadkomma. 

Liberalerna yrkar 

• att frågan om att eventuellt inrätta ett ungdomsråd, formerna för detta (eller om
det finns andra och bättre sätt att uppnå det motionärerna vill) remitteras till den
kommande demokrati- och digitaliseringsberedningen för beredning

• att frågan först därefter avgörs i kommunstyrelsen

• att motionen därmed kan anses vara besvarad.

Peter Edholm Lars Rådén  Samuel Klippfalk 
Liberalerna   Moderaterna Kristdemokraterna 
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