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§ 118 
Fastställande av föredragningslista 
 
Kommunstyrelsen fastställer utsänd föredragningslista. 
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§ 119 
Val av kommunstyrelsens arbetsutskott (KS/2022:142) 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen utser följande personer till ledamöter i kommunstyrelsens 
arbetsutskott: 
 
Sara Kukka Salam (S), ordförande 
Martin Karlsson (C), 1:e vice ordförande 
Lars Rådén (M), 2:e vice ordförande 
 
Sammanfattning 
Kommunstyrelsen ska utse ledamöter i kommunstyrelsens arbetsutskott, vilket ska 
bestå av kommunstyrelsen presidium. 
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§ 120 
Solna stads verksamhetsplan och budget 2023 med 
inriktning för 2024-2025 (KS/2022:1) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige tar del av nämndernas 
verksamhetsplaner och budgetar för 2023. 
 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att: 
 fastställa utdebitering för 2023 till 17,37 per skattekrona, 
 fastställa verksamhetsplan och budget 2023 med inriktning för 2024-2025 enligt 

förslaget, 
 fastställa vision, övergripande mål, nämndmål, mått samt uppdrag för staden, 

styrelsen och nämnderna för 2023 enligt förslaget, 
 fastställa finansiella mål och ekonomiska ramar, inklusive drift- och 

investeringsbudget för styrelse och nämnder för 2023 enligt förslaget, 
 anta styrregler enligt förslaget och uppdra till kommunstyrelsen att vid behov fatta 

beslut om kompletteringar av styrreglerna under året, 
 anta riktlinjer för god ekonomisk hushållning enligt förslaget, 
 uppdra till styrelse och nämnder att justera sina verksamhetsbudgetar med 

anledning av ändringar i jämförelse med beslutade budgetar enligt 
kommunstyrelsens förslag i juni 2022, 

 uppdra till styrelse, nämnder, berörda företag och stadsdirektören med flera att 
verkställa de uppdrag och intentioner som framgår av förslaget, 

 uppdra till kommunstyrelsen, att i samverkan med nämnderna, vid behov föreslå 
revidering av nämndernas reglementen som en följd av verksamhetsförändringar, 

 uppdra till kommunstyrelsen att tillse att styrelse och nämnder redovisar 
verksamhets- och budgetuppföljningar till kommunfullmäktige per 30 april, 31 
augusti (delårsrapport) och 31 december (årsredovisning), 

 uppdra till stadsdirektören att utarbeta tidplan och anvisningar för uppföljning 2023 
och för budgetarbetet 2024 med inriktning för 2025-2026. 
 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige därutöver besluta att från den 1 januari 
2023: 
 anta byggnadsnämndens förslag till ändrad taxa för bygglov och detaljplaner,  
 anta byggnadsnämndens förslag till ändrad taxa för kart- och mätverksamhet, 
 anta tekniska nämndens förslag till ändrad taxa för upplåtelse av offentlig plats, 
 anta tekniska nämndens förslag till ändrad taxa för avfallshantering,  
 anta kultur- och fritidsnämndens förslag till ändrad taxa för biblioteksverksamhet,  
 anta kultur- och fritidsnämndens förslag till ändrad taxa för kulturverksamhet,  
 anta kultur- och fritidsnämndens förslag till ändrad taxa för idrott, 
 anta kultur- och fritidsnämndens förslag till ändrad taxa för bad, 
 anta sänkt taxa för kulturskola med 150 kronor för respektive prisnivå, 
 anta barn- och förskolenämndens förslag till ändrad taxa för ansökan om tillstånd 

till fristående förskolor, 
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 anta socialnämndens förslag till ny taxa för tillsyn försäljning av tobaksfria 
nikotinprodukter, 

 anta miljö- och hälsoskyddsnämndens förslag till ändrad taxa för livsmedelskontroll, 
 anta miljö- och hälsoskyddsnämndens förslag till ändrad taxa för tillsyn enligt 

miljöbalken, strålskyddsbalken och lagen om sprängämnesprekursorers områden. 
 

Sammanfattning 
Solna stads arbete med verksamhetsplan och budget innebär att kommunstyrelsen i juni 
varje år lämnar ett planeringsunderlag inför verksamhetsplan och budget för 
nästkommande år. Styrelse och nämnder utarbetar därefter verksamhetsplan och 
budget, internkontrollplan samt konkurrensplan utifrån kommunstyrelsens inriktning 
och ekonomiska ramar samt i enlighet med stadsledningsförvaltningens anvisningar och 
tidplan. Respektive nämnd fattar beslut om nämndens verksamhetsplan och budget i 
oktober månad varje år. Verksamhetsplan och budget har en treårig planeringshorisont, 
där det första året utgör budgetåret och de därefter följande två åren utgör planeringsår. 
Investeringarna, som är en del av verksamhetsplan och budget, har en femårig 
planeringshorisont, där det första året utgör budgetåret och de fyra därefter följande 
åren utgör planeringsår. 
 
I november tar kommunstyrelsen fram det slutliga förslaget till verksamhetsplan och 
budget med eventuella förändringar mot föreslagna ramar med anledning av bland 
annat den ekonomiska utvecklingen och ny befolkningsprognos. Kommunfullmäktige 
fastställer mål, uppdrag och ekonomiska ramar till styrelse och nämnder samt skattesats. 
 
Förslag till finansiella mål, driftbudgetramar, investeringsbudget, vision, övergripande 
mål, nämndmål och uppdrag samt styrregler för staden, styrelsen och nämnderna, 
framgår av utsänt förslag ”Solna stads verksamhetsplan och budget 2023 med inriktning 
för 2024 - 2025”. Styrelse och nämnder ska justera sina verksamhetsplaner och 
budgetar med anledning av de ändringar som har gjorts jämfört med beslutade 
förutsättningar enligt kommunstyrelsens planeringsunderlag i juni 2022. 
 
Röstförklaring 
Lars Rådén (M), Peter Edholm (L) och Samuel Klippfalk (KD) deltar inte i beslutet 
enligt bilaga 1. 
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§ 121 
Fastställande av Solna stads politiska nämndorganisation 
från 1 januari 2023 (KS/2022:161) 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige fastställer stadens politiska nämndsorganisation, med antalet 
ledamöter och ersättare från den 1 januari 2023 i enlighet med bilaga till 
stadsledningsförvaltningens tjänsteskrivelse. 
 
Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att till fullmäktiges möte i 
december månad redovisa slutliga förslag till reglementen för samtliga nämnder. 
 
Sammanfattning 
Partierna i kommunstyrelsen har för mandatperioden 2023 - 2026 bekräftat att den 
nuvarande nämndorganisationen för Solna stad i huvudsak ligger fast för 
mandatperioden. Även nuvarande tjänstemannaorganisation bibehållas oförändrad.  
 
Stadens samtliga nämnder ska ha nio ledamöter och lika många ersättare, utom vad 
gäller Valnämnden som ska ha en ledamot och en ersättare från samtliga partier i 
kommunfullmäktige, samt Överförmyndarnämnden som ska ha tre ledamöter och lika 
många ersättare. 
 
Kommunfullmäktige utser ledamöter och ersättare till nämnderna på 
novemberfullmäktige och att de utsedda tillträder sina uppdrag 1 januari 2023.  
 
Yrkanden 
Sara Kukka-Salam (S) föreslår att kommunstyrelsen beslutar enligt förvaltningens 
förslag. 
 
Lars Rådén (M), Peter Edholm (L) och Samuel Klippfalk (KD) föreslår att 
kommunstyrelsen beslutar att förskolenämnden byter namn till barn- och 
förskolenämnden enligt bilaga 2. 
 
Beslutsgång 
Ordförande konstaterar att det finns två förslag till beslut: 
Förvaltningens förslag 
Lars Rådéns (M), Peter Edholms (L) och Samuel Klippfalks (KD) förslag att 
förskolenämnden byter namn till barn- och förskolenämnden enligt bilaga 2. 
 
Ordförande ställer förslagen mot varandra var för sig och konstaterar att 
kommunstyrelsen beslutar enligt förvaltningens förslag. 
 
Reservation 
Lars Rådén (M), Peter Edholm (L) och Samuel Klippfalk (KD) reserverar sig mot 
beslutet till förmån för eget förslag. 
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§ 122 
Fastställande av kommunstyrelsens och 
kommunfullmäktiges sammanträdesdagar 2023 
(KS/2022:155) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen fastställer följande sammanträdesdagar för kommunstyrelsen under 
2023, med start kl. 18:00 om inget annat framgår av föredragningslistan. 
 
Våren   Hösten 
20 februari 14 augusti 
20 mars 11 september 
15 maj 16 oktober 
29 maj 13 november 
19 juni 4 december 
 18 december 

 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige fastställer följande 
sammanträdesdagar för kommunfullmäktige under 2023, med start kl. 18:00 om inget 
annat framgår av föredragningslistan. 
 
Våren    Hösten 
30 januari 28 augusti 
6 mars 25 september 
3 april 30 oktober 
29 maj 27 november (budget) 
19 juni 28 november (tisdag) 
 18 december 

 
Sammanfattning 
Kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens sammanträdesdagar ska fastställas för år 
2023.  
 
Kommunfullmäktiges sammanträden hålls vanligtvis sista måndagen varje månad, utom 
i juli månad och i de fall då särskilda skäl föranleder att mötena förläggs på annan 
måndag. Kommunstyrelsen sammanträder i regel två veckor före kommunfullmäktige 
och av naturliga skäl anpassas dessa tider till kommunfullmäktiges sammanträdesdagar. 
 
I stadsledningsförvaltningens förslag har hänsyn tagits till helgdagar samt när beslut om 
ekonomiska underlag (såsom årsredovisning, delårsrapporter samt verksamhetsplan och 
budget) ska fattas. I det sammanhanget har hänsyn även tagits till att alla nämnder ska 
kunna hantera sina respektive underlag innan det samlade underlaget redovisas till 
kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. 
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§ 123 
Yttrande över remiss från Länsstyrelsen över utökad 
helikoptertrafik till/från Nya universitetssjukhuset Karolinska 
i Solna (KS/2022:115) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att som eget yttrande överlämna 
stadsledningsförvaltningens tjänsteskrivelse till Länsstyrelsen. 
 

Sammanfattning 
Karolinska Universitetssjukhuset har hos Miljöprövningsdelegationen inom 
Länsstyrelsen i Stockholms län ansökt om villkorsändring av befintligt tillstånd till 
helikopterverksamhet enligt 9 kap. miljöbalken. Ansökan handlar om att få utöka 
dagens 4500 till 6500 flygrörelser per år och vill använda en större helikopter med ett 
betydligt högre certifieringsvärde för ljudemission. Enligt ansökan består miljöpåverkan 
från verksamheten i huvudsak av buller. Synpunkter med anledning av ansökan ska ges 
in till Länsstyrelsen Stockholm senast den 19 november 2022. 
 
Miljöprövningsdelegationen gav i augusti såväl Solna stads stadsledningsförvaltning, 
som miljö- och byggnadsförvaltning, tillfälle att yttra sig över om 
ansökningshandlingarna behöver kompletteras. Stadsledningsförvaltningen 
konstaterade att den hittillsvarande planeringen med 3000 nya lägenheter, har utgått 
ifrån det tillstånd som lämnades till helikopterflyget 2016. Det innebär att 
kompletterande utredningar behöver genomföras som fastställer att möjligheten att 
fullfölja bostadsbyggandet kvarstår, även om ett utökat tillstånd enligt ansökan ges.  
 
Karolinska universitetssjukhuset har nu tagit fram en kompletterande bullerutredning. 
Tyvärr får stadsledningsförvaltningen konstatera att de kompletteringar som gjorts inte 
klargör de frågeställningar som Solna stad begärde förtydligade. Det framgår 
fortfarande inte av underlaget att Region Stockholm, tillsammans med Solna stad, 
planerar bostäder inom Norra Hagastaden, i enlighet med de förutsättningar som finns i 
planprogrammet från 2016. I underlaget redovisas dagens vårdbyggnader även i 
framtiden som vårdlokaler och inte som bostäder vilket är avsikten att de ska planeras 
för. Det finns inget redovisat i text, bilder eller kartor som anger ”pågående projekt”, 
planprogram eller startade detaljplaner för bostäder i Solna. Det är därför fortfarande 
oklart hur och på vilket sätt ett nytt tillstånd skulle påverka planeringen av bostäder i 
Solna. Trafikbullerförordningens möjligheter till överskridande klaras sannolikt på 
årsbasis, men inte på dygnsnivå. Det är därför osäkert hur länsstyrelsen och andra 
överprövande myndigheter kommer att ställa sig till möjliga överskridande och avsteg 
när det ska prövas. 
 
Ett nytt och tydligt material baserat på rätt förutsättningar måste tas fram för att 
klarlägga hur det begärda tillståndet påverkar förutsättningarna för planerat 
bostadsbyggande i norra Hagastaden i Solna. Stadsledningsförvaltningen föreslog redan 
i yttrandet i augusti, att kompletterande utredningar i första hand skulle utarbetas 
tillsammans med Solna stad och fastighetsägaren på Solnasidan, som är Region 
Stockholm. För att säkerställa att missförstånd om förutsättningarna undviks föreslås 
att Karolinska universitetssjukhuset nu föreläggs att genomföra ytterligare en 
kompletterande utredning med det underlag som nu fattas i remissen. 
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§ 124 
Förordnande av tillförordnad Stadsdirektör (KS/2022:162) 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att från och med 15 november förordna Anders Offerlind 
som tillförordnad stadsdirektör.  
 
Sammanfattning 
Kristina Tidestav slutar som stadsdirektör den 14 november 2022 och rekrytering av ny 
stadsdirektör ska påbörjas så snart som möjligt. I avvaktan på att processen med att 
rekrytera en ny stadsdirektör genomförs och tills en ny stadsdirektör tillträder, föreslås 
att kommunstyrelsen förordnar nuvarande förvaltningschefen på 
stadsledningsförvaltningen Anders Offerlind som tillförordnad stadsdirektör.  
 
MBL-förhandling om förordnandet ägde rum den 3 november 2022. De fackliga 
organisationerna hade inget att erinra. 
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§ 125 
Avsägelser av uppdrag i rådet för funktionshinderfrågor 
(KS/2020:205) 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen befriar Martin Andreasson (L) från sina uppdrag från och med den 
20 oktober 2022. 
 
Sammanfattning 
Martin Andreasson (L) har avsagt sig uppdraget som ledamot och ordförande i rådet 
för funktionshinderfrågor från och med den 20 oktober 2022. 
 

 
§ 126 
Fyllnadsval i rådet för funktionshinderfrågor (KS/2020:205) 
 
Kommunstyrelsen beslutar att som ordförande och ledamot i rådet för 
funktionshinderfrågor för resterande mandatperioden utse: 
 
(L) 690214 Gustavo Caballero Cervantes, Anders Lundströms Gata 15, 169 73 Solna 
(ordförande och ledamot) 
 

§ 127 
Anmälan av delegationsbeslut 
 
Kommunstyrelsen tar del av följande delegationsbeslut: 
 
KSAU/2022 §§ 15-17 
KSDEL/2022 §§ 86-92 
 

§ 128 
Anmälan av ärendelista 
 
Kommunstyrelsen tar del av utsänd ärendelista. 
 

§ 129 
Meddelanden  
 
Inga meddelanden vid detta sammanträde. 
 



1 av 1 

Till nämnd/styrelse: Kommunstyrelsen 

Datum:  2022-11-14 

Ärendebeteckning: KS/2022:1 

Ärenderubrik: Solna stads 

verksamhetsplan och budget 

2023 med inriktning för 

2024-2025 

R Ö S T F Ö R K L A R I N G

Vi deltar inte i beslutet utan hänvisar i stället till eget budgetförslag som 
presenteras inför kommunfullmäktiges sammanträde 2022-11-27. 

Vi tycker i och för sig att det är viktigt att de partier som har representation i 
kommunstyrelsen också presenterar sina budgetförslag där innan budgetbeslut skall 
fattas i kommunfullmäktige. Vi har också uppskattat att det har varit den ordning som 
gällt under de mandatperioder då vi har suttit i styrande majoritet. 

Inför just detta budgetbeslut medger dock inte tiden att vi utarbetar ett tillräckligt väl 
robust och förankrat budgetförslag. Detta beror dels på att den majoritet som har bildats 
inför kommande mandatperiod presenterade styre och regeringsprogram väldigt sent, 
dels på att vi, som nu hamnat i oppositionsställning, av naturliga skäl inte har en 
planeringsbudget från juni från den nya majoriteten att tillgå som utgångspunkt. 

Lars Rådén Peter Edholm Samuel Klippfalk  
Moderaterna Liberalerna Kristdemokraterna 

Bilaga 1 till KS/2022-11-14 §120



Solna den 14 november 2022 
 KS ärende 05 Nämndorganisation 

KS/2022:161 

Yrkande 

I förslaget till beslut framgår att majoriteten avser att ändra namnet på barn- och förskolenämnden 
(BFN) till förskolenämnden (FN).  

I Solna kan föräldrar välja bland flera former av barnomsorg: pedagogisk omsorg, flerfamiljssystem, 
öppen förskola, föräldrakooperativ samt kommunal eller privat förskola. Majoritetens förslag fångar 
inte den bredd av alternativ inom Solnas barnomsorg som existerar idag. 

Namnbytet indikerar även en politisk prioritering om att förskolan bör vara den normativa 
barnomsorgsformen. Risken är att de andra omsorgsformerna därmed nedprioriteras. Det i sin tur 
riskerar att minska valfriheten.  

Moderaterna, Liberalerna och Kristdemokraterna står upp för valfriheten inom barnomsorgen. Varje 
barn är unikt och det är föräldrarna – inte politikerna – som känner barnet bäst. Barn- och 
förskolenämnden är även fortsatt ett inkluderande, rättvisande och korrekt namn på nämnden.  

Därför yrkar vi: 

• att förskolenämnden byter namn till barn- och förskolenämnden.

Lars Rådén Peter Edholm Samuel Klippfalk 
Moderaterna Liberalerna Kristdemokraterna 

Bilaga 2 till KS/2022-11-14 §121
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