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§ 78 
Fastställande av föredragningslista  
 
Kommunfullmäktige fastställer utsänd föredragningslista. 
 
 
 
 
 

§ 79 
Enkel fråga av Sandra Lindström (V) till kultur- och 
fritidsnämndens ordförande om Q-lans målgrupp 
(KS/2022:64) 
 
Sandra Lindström (V) har ställt en enkel fråga till kultur- och fritidsnämndens 
ordförande om Q-lans målgrupp. 
 
Efter att kommunfullmäktige beslutat att frågan får ställas besvaras den av Peter 
Edholm (L). 
 
 
 
 
 

§ 80 
Enkel fråga av Sandra Lindström (V) till tekniska nämndens 
ordförande om boendeparkering (KS/2022:69) 
 
Sandra Lindström (V) har ställt en enkel fråga till tekniska nämndens ordförande om 
boendeparkering. 
 
Efter att kommunfullmäktige beslutat att frågan får ställas besvaras den av Magnus 
Persson (C). 
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§ 81 
Enkel fråga av Kjell Johansson (SD) till tekniska nämndens 
ordförande om underhåll på Skytteholmsskolans 
gymnastiksal (KS/2022:70) 
 
Kjell Johansson (SD) har ställt en enkel fråga till tekniska nämndens ordförande om 
underhåll på Skytteholmsskolans gymnastiksal. 
 
Efter att kommunfullmäktige beslutat att frågan får ställas besvaras den av Magnus 
Persson (C). 
 
 
 
 
 

§ 82 
Enkel fråga av Kjell Johansson (SD) till tekniska nämndens 
ordförande om säker framkomlighet på gång/cykelbana vid 
Solnavägen (KS/2022:71) 
 
Kjell Johansson (SD) har ställt en enkel fråga till tekniska nämndens ordförande om 
säker framkomlighet på gång- och cykelbana vid Solnavägen. 
 
Efter att kommunfullmäktige beslutat att frågan får ställas besvaras den av Magnus 
Persson (C). 
 
 
 
 
 

§ 83 

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. 
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§ 84 
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. 
 
 
 
 
 

§ 85 
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. 
 
 
 
 
 

§ 86 

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. 
 
 
 
 
 
 

§ 87 
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. 
 
 



 
SOLNA STAD 
 

Protokoll 2022-04-04   
 SID 8 (28) 

 

 Signatur  
 
 

§ 88 
Svar på interpellation av Elisabet Brolin (S) till 
omvårdnadsnämndens ordförande om medicinsk bemanning 
på äldreboenden (KS/2021:244) 
 
Elisabet Brolin (S) har till kommunfullmäktiges sammanträde den 20 december 2021 § 
323 inkommit med rubricerad interpellation. 
 
Omvårdnadsnämndens ordförande har vid dagens sammanträde besvarat 
interpellationen. 
 
Elisabet Brolin (S) och Samuel Klippfalk (KD) yttrar sig i debatten. 
 
 
 
 
 

§ 89 
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. 
 
 
 
 
 

§ 90 
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. 
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§ 91 
Svar på interpellation av Eva Eriksson (S) till skolnämndens 
ordförande om nedmonteringen av Solnas 
fritidshemsverksamhet (KS/2022:14) 
 
Kommunfullmäktige beslutar att bordlägga interpellationen. 
 
 
 
 
 

§ 92 
Svar på interpellation av Elisabet Brolin (S) till 
omvårdnadsnämndens ordförande om Äldreomsorgslyftet 
(KS/2022:15) 
 
Kommunfullmäktige beslutar att bordlägga interpellationen. 
 
 
 
 

§ 93 
Svar på interpellation av Mats Fyhr (SD) till tekniska 
nämndens ordförande om Tomteboda stationshus 
(KS/2022:40) 
 
Kommunfullmäktige beslutar att bordlägga interpellationen. 
 
 
 
 

§ 94 
Svar på interpellation av Sandra Lindström (V) och Kerstin 
Scheutz (V) till tekniska nämndens ordförande om 
Hannebergs parklek (KS/2022:46) 
 
Kommunfullmäktige beslutar att bordlägga interpellationen. 
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§ 95 
Solna stads årsredovisning 2021 (KS/2020:1) 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att: 
 

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

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

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

omstruktureringar.  
• i enlighet med revisorernas tillstyrkande bevilja ledamöter och enskilda 

förtroendevalda i kommunstyrelsen och övriga nämnder ansvarsfrihet för 
verksamhetsåret 2021. 

 
Sammanfattning 
Bedömningen är att staden har uppfyllt kommunfullmäktiges fyra övergripande mål och 
tre finansiella mål. Av nämndmålen bedöms 17 av 37 vara uppfyllda, 17 bedöms vara 
till stor del uppfyllda och 3 delvis uppfyllda. Beträffande uppdragen är 12 uppdrag 
slutförda och 1 uppdrag pågår med planerad avrapportering under våren. Den 
sammanlagda bedömningen är att staden har uppfyllt lagkravet om god ekonomisk 
hushållning under 2021. 
 
Resultatet för perioden är positivt och uppgår till 1 421,0 mkr vilket är en förbättring 
med 547,3 mkr i förhållande till föregående år. Resultat efter balanskravsjusteringar och 
synnerliga skäl är ett av stadens tre finansiella mål och uppgår till 595,4 mkr, vilket är 
495,4 mkr högre än årets budgeterade resultatmål om 100,0 mkr. Det innebär att staden 
har uppfyllt lagens krav på balans i ekonomin. 
 
Nämndernas nettokostnader har minskat med 0,1 procent (-3,5 mkr) i förhållande till 
föregående år och uppgår till 2 835,8 mkr. Utvecklingen kan till del förklaras av 
pandemin till följd av lägre efterfrågan på vård- och omsorgstjänster samt statliga bidrag 
för att kompensera merkostnader. Därtill bidrar nämndernas och förvaltningarnas 
arbete med att säkra en god ekonomisk hushållning till nettokostnadsutvecklingen. 
 
Årets investeringar uppgår till 221,0 mkr, vilket är en ökning med 54,8 mkr jämfört med 
föregående år och en avvikelse i förhållande till budget med 29,7 mkr. 
Nettoinvesteringarna avseende exploateringsverksamheten uppgår till 288,5 mkr för 
2021 jämfört med 143,4 mkr för 2020, vilket är en ökning med 101,3 procent 
 
Årets resultat för koncernen är positivt och uppgår till 1 517,5 mkr (1 002,3 mkr år 
2020). Verksamhetens resultat uppgår till 1 161,6 mkr jämfört med 929,7 mkr för 2020. 
I resultatet för 2021 ingår jämförelsestörande intäkter med 460,3 mkr jämfört med 
452,2 mkr för 2020 samt jämförelsestörande kostnader med 74,1 mkr jämfört med 48,4 
mkr 2020.  
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Norrenergi AB uppvisar ett resultat på 190,2 mkr efter finansnetto, vilket är 12,2 mkr 
bättre än budget. Bostadsstiftelsen Signalisten (inklusive Solnabostäder AB) redovisar 
ett resultat efter finansiella poster på 47,9 mkr (53,5 mkr år 2020). Resultatet 
överträffade budget med 3,8 mkr. För koncernen Råsunda Förstads AB (inklusive 
dotterbolaget Överjärva Gård AB) är resultatet efter finansnetto positivt med 4,6 mkr 
(7,0 mkr år 2020). Resultatet är 1,1 mkr bättre än budget för helåret. Solna Vatten AB 
redovisar ett negativt resultat efter finansiella poster på -14,4 mkr (2,9 mkr år 2020). 
Resultatet är 14,4 mkr sämre än budget. 

Stadens innehav i Vårljus i likvidation AB avslutades under 2021. 

Kommunfullmäktiges presidium har den 4 april 2022 § 1 föreslagit 
kommunfullmäktige, att i enlighet med revisionens tillstyrkande, bevilja ledamöter och 
enskilda förtroendevalda i kommunstyrelsen och övriga nämnder ansvarsfrihet för 
verksamhetsåret 2021. 

Revisionens ordförande Jan Perers beviljas yttranderätt och föredrar ärendet. 

Röstförklaring 
Mats Fyhr (SD) meddelar att Sverigedemokraterna inte deltar i beslutet. 

Yrkanden 
Pehr Granfalk (M), Victoria Johansson (MP), Peter Edholm (L), Samuel Klippfalk 
(KD) föreslår att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 

Sara Kukka Salam (S) föreslår att kommunfullmäktige beslutar enligt eget förslag lagt 
vid kommunstyrelsens sammanträde den 21 mars 2022 § 21.  

Sandra Lindström (V) föreslår att kommunfullmäktige beslutar enligt eget förslag lagt 
vid kommunstyrelsens sammanträde den 21 mars 2022 § 21.  

Lars-Erik Salminen (M) föreslår att kommunfullmäktige beslutar enligt 
kommunstyrelsen förslag med tillägg enligt kommunfullmäktiges presidiums förslag att 
i enlighet med revisionens tillstyrkande, bevilja ledamöter och enskilda förtroendevalda 
i kommunstyrelsen och övriga nämnder ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021, enligt 
bilaga 3. Jacques de Maré (MP) ansluter sig till förslaget. 

Pehr Granfalk (M), Victoria Johansson (MP), Sandra Lindström (V), Sara Kukka-Salam 
(S), Mats Fyhr (SD), Peter Edholm (L), Anna Lasses (C), Samuel Klippfalk (KD) och 
Jaques de Maré (MP) yttrar sig i debatten. 
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Beslutsgång 
Ordförande konstaterar att det finns tre förslag till beslut: 
Kommunstyrelsens förslag med tillägg enligt kommunfullmäktiges presidiums förslag 
om ansvarsfrihet. 
Sara Kukka Salams (S) förslag lagt vid kommunstyrelsens sammanträde den 21 mars 
2022 § 21.  
Sandra Lindströms (V) förslag lagt vid kommunstyrelsens sammanträde den 21 mars 
2022 § 21. 
 
Ordförande ställer därefter förslagen mot varandra var för sig och konstaterar att 
kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag med tillägg enligt 
kommunfullmäktiges presidiums förslag.  
 
Reservation  
Sara Kukka-Salam (S) och Sandra Lindström (V) reserverar sig mot beslutet till förmån 
för egna förslag. 
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§ 96 
Årsredovisning 2021 för Bostadsstiftelsen Signalisten i 
Solna (KS/2022:50) 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige godkänner årsredovisning för Bostadsstiftelsen Signalisten 
omfattande resultaträkning och balansräkning, samt att styrelsens ledamöter och 
verkställande direktör beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2021. 
 
Sammanfattning 
Bostadsstiftelsen Signalisten i Solna har överlämnat årsredovisning för verksamhetsåret 
2021. Signalisten uppvisar ett resultat efter finansiella poster för koncernen på 47,9 mkr 
för år 2021. Enligt stiftelsens stadgar ska årsredovisningen godkännas och ansvarsfrihet 
för styrelsen beviljas av kommunfullmäktige i Solna. 
 
Revisionsberättelsen den 8 mars 2022 är undertecknad av såväl den auktoriserade 
revisorn som av den förtroendevalda revisorn. Enligt revisorernas uppfattning har 
styrelseledamöterna och verkställande direktören inte handlat i strid med stiftelselagen, 
stiftelseförordnandet eller årsredovisningslagen. Årsredovisningen har upprättats enligt 
årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av stiftelsens 
finansiella ställning per 31 december 2021 och av dess finansiella resultat och 
kassaflöde.   
 
Stadsledningsförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen föreslår fullmäktige att 
godkänna årsredovisning för Bostadsstiftelsen Signalisten omfattande resultaträkning 
och balansräkning, samt att styrelsens ledamöter och verkställande direktör beviljas 
ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2021. 
 
Kommunstyrelsen beslutade vid sitt sammanträde den 21 mars 2022 § 22 att föreslå 
kommunfullmäktige att godkänna årsredovisning för Bostadsstiftelsen Signalisten 
omfattande resultaträkning och balansräkning, samt att styrelsens ledamöter och 
verkställande direktör beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2021. 
 
Röstförklaring 
Mats Fyhr (SD) anmäler att Sverigedemokraterna inte deltar i beslutet. 
 
Yrkande 
Magnus Nilsson (M) föreslår att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens 
förslag. 
 
 
Magnus Nilsson (M), Johan Wahlstedt (S), Thomas Magnusson (V), Mats Fyhr (SD) 
och Ebbe Adolfsson (S) yttrar sig i debatten. 
 
Beslutsgång 
Ordförande konstaterar att det finns ett förslag till beslut, nämligen kommunstyrelsens 
förslag samt att kommunfullmäktige beslutar enligt det. 
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§ 97 
Årsredovisning 2021 för Stor-Stockholms 
brandförsvarsförbund (KS/2022:28) 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beviljar ansvarsfrihet för direktionen i dess helhet för 
räkenskapsåret 2021. 
 
Sammanfattning 
Storstockholms brandförsvarsförbund har överlämnat årsredovisning för 
verksamhetsåret 2021. Resultatet uppgår till 38,3 mkr för 2021 jämfört med 11,8 mkr 
för 2020. Balanskravsresultatet uppgår till 7,0 mkr jämfört med 6,3 mkr 2020. 
 
Enligt den antagna förbundsordningen ska revisionsberättelse tillsammans med 
årsredovisning överlämnas till medlemskommunernas kommunfullmäktige som var och 
en beslutar om ansvarsfrihet för direktionen i dess helhet. 
 
Revisorerna bedömer att Storstockholms brandförsvar i allt väsentligt har bedrivit 
verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. 
Räkenskaperna bedöms vara i allt väsentligt rättvisande. Revisorerna bedömer vidare att 
direktionens interna kontroll har varit tillräcklig samt att resultatet enligt 
årsredovisningen i allt väsentligt är förenligt med de finansiella mål och verksamhetsmål 
som direktionen uppställt 
 
Revisorerna tillstyrker i revisionsberättelsen den 18 februari 2022 att respektive 
fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för direktionen samt de enskilda ledamöterna i 
densamma. 
 
Stadsledningsförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen föreslår att 
kommunfullmäktige beslutar om att bevilja ansvarsfrihet för direktionen i dess helhet 
för räkenskapsåret 2021. 
 
Kommunstyrelsen beslutade vid sitt sammanträde den 21 mars 2022 § 23 att föreslå 
kommunfullmäktige besluta om att bevilja ansvarsfrihet för direktionen i dess helhet för 
räkenskapsåret 2021. 
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§ 98 
Fastställande av avgifter för ej återlämnad och försenad 
återlämning av utlånad välfärdsteknikprodukt (KS/2022:51) 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige fastställer omvårdnadsnämndens förslag till avgifter för utlånad ej 
återlämnad välfärdstekniksprodukt, samt för försent återlämnad produkt.  
 
Sammanfattning 
Omvårdnadsförvaltningen har, i samverkan med stadens bibliotek, startat ett 
Välfärdsbibliotek där omvårdnadsnämndens målgrupp 65 år och äldre ges möjlighet att 
låna olika välfärdsprodukter. Det handlar inledningsvis om surfplattor, hörlurar, smarta 
lampor och robotdammsugare, men kan komma att kompletteras med fler produkter. 
Utlåningsverksamheten är en del av förvaltningens förebyggande arbete för seniorer 
och den administreras av biblioteket i Solna centrum.  
 
Verksamheten har påbörjats, men det har ännu inte fastställts en avgift i de fall 
produkter lämnas tillbaka för sent eller om de inte återlämnas alls. 
Omvårdnadsförvaltningen föreslår därför att avgiften för ej återlämnad produkt 
fastställs till 60 procent av inköpspriset för den lånade produkten, medan en 
förseningsavgift vid sen återlämning fastställs till 20 kronor per påbörjad vecka. 
 
Stadsledningsförvaltningen kan konstatera att omvårdnadsförvaltningen måste ansvara 
för utlåningen av välfärdsprodukterna eftersom målgruppen begränsas till de som är 65 
år och äldre.  
Åtgärden stämmer väl in i stadens arbete med att pröva nya arbetssätt för att få fler 
äldre att använda tekniska lösningar i sin vardag. Omvårdnadsnämnden behandlar 
ärendet vid sammanträdet den 15 mars. Stadsledningsförvaltningen föreslår att 
omvårdnadsnämndens avgifter fastställs av kommunfullmäktige.  
 
Kommunstyrelsen beslutade vid sitt sammanträde den 21 mars 2022 § 24 att föreslå 
kommunfullmäktige besluta fastställa omvårdnadsnämndens förslag till avgifter för 
utlånad ej återlämnad välfärdstekniksprodukt, samt för försent återlämnad produkt. 
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§ 99 
Revidering av lokala ordningsföreskrifter, samt avgifter för 
markupplåtelse för elsparkcyklar för uthyrning (KS/2022:52) 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige fastställer Solna stads lokala ordningsföreskrifter med revideringar 
i enlighet med stadsledningsförvaltningens förslag. 
Föreskrifterna gäller från och med det datum Länsstyrelsen meddelat att de inte strider 
mot lag. 
 
Kommunfullmäktige fastställer taxan (för närvarande D11) för upplåtelsen av allmän 
offentlig plats till parkering för elsparkcyklar fastställs till 500kr/dag och företag. Taxan 
träder ikraft 1 maj 2022. 
 
Sammanfattning 
Kommunfullmäktige beslutade den 26 oktober 2020 att revidera stadens lokala 
ordningsföreskrifter, bland annat genom att föra in en ny paragraf (15 §) om uthyrning 
och parkering av cyklar, elsparkcyklar och liknande fordon. Bestämmelsen trädde ikraft 
efter att Länsstyrelsen den 9 november 2020 meddelat att den inte strider mot lag. Den 
innebär att det krävs polistillstånd för att få tillgång till parkeringar för elsparkcyklar 
enligt villkor som staden fastställer.  
 
Med erfarenheter från det år som gått har stadsledningsförvaltningen i samråd med 
tekniska förvaltningen kommit fram till att det dels är bra att göra några smärre 
förtydligande av paragrafen ”Uthyrning och parkering av cyklar, elsparkcyklar och liknande 
fordon”. Tekniska förvaltningens villkor för upplåtelsen kommer också att justeras. 
 
För att i någon mån anpassa taxan till omvärlden föreslås samtidigt en revidering av 
nuvarande taxa från 300kr/dag/företag till 500kr/dag/företag.     
 
Stadsledningsförvaltningen föreslår att paragrafen ”Uthyrning och parkering av cyklar, 
elsparkcyklar och liknande fordon”, samt taxan för markupplåtelsen revideras enligt 
förvaltningens förslag.   
 

 
 
  



 
SOLNA STAD 
 

Protokoll 2022-04-04   
 SID 17 (28) 

 

 Signatur  
 
 

§ 100 
Svar på motion av Sandra Lindström mfl (V) om att NPF-
säkra Solnas skolor M:15/2021 (KS/2021:180) 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige förklarar motionen besvarad. 
 
Sammanfattning 
Sandra Lindström (V) och Inger Grape-Olausson (V) inkom i september 2021 till 
kommunfullmäktige med rubricerade motion. I motionen föreslås att Solna stad utreder 
situationen för NPF-elever i stadens skolor idag med en riskanalys och prioritering av 
nödvändiga åtgärder, samt att Solna stad därefter inleder en NPF-säkring av sina skolor, 
med målet att alla elever ska ges förutsättningar och möjligheter att delta i och klara 
undervisningen på lika villkor.  
 
Motionen har remitterats till skolnämnden som den 17 februari 2022 har yttrat sig. 
Nämnden framför att Solna stads skolor dagligen arbetar med att utveckla 
undervisningen i syfte att möta alla elevers behov. Alla elever ska ges möjlighet att nå 
sin fulla potential och tillgodogöra sig utbildningen utifrån sina förutsättningar, vilket i 
förlängningen ger eleverna möjlighet att studera vidare på gymnasiet. Det görs många 
insatser för att kunna möta alla elevers behov. Det handlar bland annat om att 
inrättande av särskilda undervisningsgrupper, öka lärarnas kunskap och kompetens 
inom tillgängligt lärande, anpassningar och stöd i klassrummet, utbildning i studieteknik 
och om utveckling av skollokalerna.  
 
Stadsledningsförvaltningen föreslår med hänvisning till skolnämndens yttrande att 
motionen förklaras besvarad. 
 
Kommunstyrelsen beslutade vid sitt sammanträde den 21 mars 2022 § 33 att föreslå 
kommunfullmäktige besluta att förklara motionen besvarad. 
 
Yrkanden 
Niklas Wykman (M) föreslår att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens 
förslag. 
 
Linda Cigéhn (V), Eva Eriksson (S), Sandra Lindström (V) och Tove Pehrsson (V) 
föreslår att kommunfullmäktige bifaller motionen. 
 
 
Niklas Wykman (M), Linda Cigéhn (V), Eva Eriksson (S), Sandra Lindström (V), Tove 
Pehrsson (V), Sara Kukka-Salam (S) och Johan Wahlstedt (S) yttrar sig i debatten. 
 
Beslutsgång 
Ordförande konstaterar att det finns två förslag till beslut: 
Kommunstyrelsens förslag 
Bifall till motionen 
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Ordförande ställer förslagen mot varandra var för sig och konstaterar att 
kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 
 
Omröstning begärs. 
 
Omröstningsordning  
Ordförande föreslår följande omröstningsgång: 
Ja röstar den som är för kommunstyrelsens förslag. 
Nej röstar den som är för bifall till motionen. 
 
Omröstningsresultat 
Omröstningsresultat redovisas i bilaga 4. Kommunfullmäktige har därmed 40 ja-röster, 
21 nej-röster, 0 avstår samt 0 frånvarande röst. Ordförande 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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§ 101 
Svar på motion av Elisabet Brolin (S) om översyn av ny 
modell för hemtjänsten, M:21/2021 (KS/2021:227) 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige förklarar motionen besvarad. 
 
Sammanfattning 
Elisabet Brolin (S) inkom med rubricerade motion till kommunfullmäktige i november 
2021. 
I motionen föreslås att omvårdnadsförvaltningen får i uppdrag att på försök inom ett 
eller två områden prova en modell för hemtjänst som inte bygger på minutscheman 
utan ger utrymme för såväl hemtjänsttagare som anställda att kunna påverka vilka 
insatser som ska göras för dagen 
och att försöket utvärderas. 
 
Motionen har remitterats till omvårdnadsnämnden som i yttrande den 15 februari 2022 
framför att nämnden anser att det system som tillämpas är tillräckligt flexibelt och ger 
utrymme för den enskilde tillsammans med kontaktmannen och hemtjänstutföraren att 
planera beviljade insatser och tidsåtgång på så sätt att den enskilde får sina behov och 
önskemål tillgodosedda. Dagens system ger även biståndshandläggaren möjlighet att 
genom uppföljning kvalitetssäkra den enskildes beviljade insatser. 
Omvårdnadsnämndens förvaltning gör bedömningen att tidsramar för 
omvårdnadsinsatser är nödvändiga för verksamheterna för att kunna tillgodose samtliga 
kunders behov av kontinuitet gällande tid och personal. Omvårdnadsnämnden föreslår 
att motionen avslås. 
Stadsledningsförvaltningen kan konstatera att det av nämndens svar framgår att 
befintlig modell för hemtjänst, med det befintliga bedömningssystemet, ger utrymme 
för en planering av beviljade insatser och tidsåtgång så att den enskilde får sina behov 
och önskemål tillgodosedda.   
Stadsledningsförvaltningen föreslår, med hänvisning till omvårdnadsnämndens 
yttrande, att motionen förklaras besvarad. 
 
Kommunstyrelsen beslutade vid sitt sammanträde den 21 mars 2022 § 34 att föreslå 
kommunfullmäktige besluta att förklara motionen besvarad. 
 
Yrkanden 
Samuel Klippfalk (KD) föreslår att kommunfullmäktige beslutar enligt 
kommunstyrelsens förslag. 
 
Elisabet Brolin (S), Kerstin Scheutz (V) och Gunilla Åberg (S) föreslår att 
kommunfullmäktige bifaller motionen. 
 
 
Elisabet Brolin (S), Samuel Klippfalk (KD), Kerstin Scheutz (V) och Gunilla Åberg (S) 
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 
Sara Kukka Salam (S) och Sandra Lindström (V) reserverar sig mot beslutet till förmån 
för bifall till motionen. 
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§ 102 
Svar på motion av Eva Eriksson (S) om skolskjuts under lov 
för barn med funktionshinder, M:22/2021 (KS/2021:228) 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige förklarar motionen besvarad. 
 
Sammanfattning 
Eva Eriksson (S) inkom med rubricerade motion till kommunfullmäktige i november 
2021. I motionen föreslås att elever med funktionsnedsättning som är beviljad 
skolskjuts till och från skola och fritidshem också beviljas sådan på loven. 
  
Motionen har remitterats till skolnämnden som den 17 februari 2022 har yttrat sig. 
Nämnden framför att elever i skolor har rätt till skolskjuts om det behövs med hänsyn 
till färdvägens längd, trafikförhållanden, elevens funktionsnedsättning eller någon annan 
särskild omständighet. Syftet med skolskjuts är att elever ska ges möjlighet att 
kostnadsfritt få sin rätt till utbildning tillgodosedd.  
 
Även om regelverket inte ger någon rätt till skolskjuts till och från elevens fritidshem, 
då fritidshemmets verksamhet till skillnad från skolverksamheten är frivillig, har 
skolnämnden i sina riktlinjer för skolskjuts beslutat att erbjuda elever resor till och från 
fritidshemmet under ordinarie skoldagar, då fritidshemmet oftast bedrivs på samma 
plats som ordinarie utbildning. Det omfattar dock inte skolloven eftersom det inte 
bedrivs utbildning då. För ungdomar över 12 år och som har korttidstillsyn enligt LSS 
före och efter skoldagen samt under skollov kan turbundna resor till och från 
korttidstillsynen beviljas enligt annan lagstiftning än skollagen. 
Stadsledningsförvaltningen föreslår, med hänvisning till skolnämndens yttrande, att 
motionen förklaras besvarad. 
 
Kommunstyrelsen beslutade vid sitt sammanträde den 21 mars 2022 § 35 att föreslå 
kommunfullmäktige besluta att förklara motionen besvarad. 
 
Yrkanden 
Niklas Wykman (M) föreslår att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens 
förslag. 
 
Eva Eriksson (S), Linda Cigéhn (V) och Johan Wahlstedt (S) föreslår att 
kommunfullmäktige bifaller motionen. 
 
 
Eva Eriksson (S), Niklas Wykman (M), Linda Cigéhn (V) och Johan Wahlstedt (S) 
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 
Sara Kukka-Salam (S) och Sandra Lindström (V) reserverar sig mot beslutet till förmån 
för bifall till motionen. 
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§ 103 
Svar på motion av Sara Kukka-Salam (S) om att etablera 
museum om statarkvinnornas historia i ladugården på 
Överjärva gård, M:3/2022 (KS/2022:41) 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige förklarar motionen besvarad. 
 
Sammanfattning 
Sara Kukka Salam (S) inkom med rubricerade motion till kommunfullmäktige i februari 
2022. I motionen föreslås att kommunstyrelsen ska få i uppdrag att, i samarbete med 
berörda nämnder, påbörja arbetet för att etablera ett museum i ladugården på Överjärva 
gård, som berättar om livet för de statarkvinnor som arbetade där.  
  
Inledningsvis kan stadsledningsförvaltningen konstatera att det pågår ett stort arbete i 
staden för att utveckla Överjärva gård som attraktivt besöksmål och sammanhållen 
kultur- och naturmiljö. Fokus ligger på att utveckla och renovera byggnaderna på 
gården, anordna spännande aktiviteter tillsammans med lokala aktörer och 
föreningslivet för besöksmålet Överjärva gård och att förstärka och vidareutveckla 
Solna Naturskola.  
 
Arbetet med utvecklingen av byggnaderna utgår från att Överjärva gård ska vara en 
kultur- och naturmiljö med byggnader, som berättar om gårdens historia i Solna, 
samtidigt som de ska kunna spegla samtiden genom att fyllas med verksamheter. Under 
2021 har Hästskostallet, som fortsatt kommer att användas för Naturskolans 
verksamhet och som café, genomgått en teknisk upprustning och de s k Rödingarna har 
placerats i anslutning till Överjärva gård och genomgått en exteriör upprustning. Under 
2022 kommer den exteriöra upprustningen av Rödingarna att följas av en inre 
statusbesiktning med efterföljande åtgärder och Vita villan kommer att iordningsställas 
för att möta behovet av ytterligare lärararbetsplatser när naturskolan växer. Dessutom 
kommer Gula Villan, Ladugården och Vinterträdgården att börja renoveras. Parallellt 
med renoveringarna kommer användningen av byggnaderna att utredas och 
diskussioner med möjliga intressenter att föras. Detta arbete kommer att göras i 
samarbete mellan Råsunda Förstads AB, förvaltningen för arbetsmarknad, kultur- och 
fritid och stadsledningsförvaltningen.  
 
Beträffande förslaget att etablera ett museum om statarkvinnornas historia i ladugården 
på Överjärva gård kan det konstateras att ett statarmuseum redan finns på gården. 
Statarmuseet visar hur en statarfamilj bodde och levde på 1920-talet och drivs av 
förvaltningen för arbetsmarknad, kultur och fritid på uppdrag av Råsunda Förstads AB. 
Stadsledningsförvaltningen anser att AKF och Råsunda Förstads AB bör pröva frågan 
om det befintliga museet kan vidareutvecklas i enlighet med intentionen i motionen. 
Om det inte bedöms vara möjligt i det befintliga museet anser förvaltningen att även 
frågan om att använda ladugården kan prövas efter att ladugården har rustats upp. Med 
hänvisning till ovanstående föreslås motionen förklaras besvarad. 
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Kommunstyrelsen beslutade vid sitt sammanträde den 21 mars 2022 § 36 att föreslå 
kommunfullmäktige besluta att förklara motionen besvarad. 
 
Yrkanden 
Peter Edholm (L) föreslår att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens 
förslag. 
 
Sara Kukka Salam (S) och Gösta Mårtensson (S) föreslår att kommunfullmäktige 
bifaller motionen. 
 
 
Sara Kukka-Salam (S), Peter Edholm (L), Gösta Mårtensson (S) och Kjell Johansson 
(SD) 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) reserverar sig mot beslutet till förmån för bifall till motionen. 
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§ 104 
Svar på motion av Sara Kukka-Salam (S) om att modernisera 
Hagalunds centrum för att öka tryggheten, M:4/2022 
(KS/2022:42) 
 
Kommunfullmäktige beslutar att bordlägga motionen. 
 

§ 105 
Avsägelse av uppdrag i kommunfullmäktige (KS/2018:207) 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige befriar Semanur Taskin (MP) från sitt uppdrag. 
 
Sammanfattning 
Semanur Taskin (MP) har avsagt sig uppdraget som ledamot i kommunfullmäktige. 
 
 

§ 106 
Avsägelse av uppdrag i Råsunda Förstads AB (KS/2018:252) 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige befriar Maria Cosnier (MP) och Louisa Cheung (MP) från sina 
uppdrag. 
 
Sammanfattning 
Maria Cosnier (MP) har avsagt sig uppdraget som ledamot i Råsunda Förstads AB. 
 
Louisa Cheung (MP) har avsagt sig uppdraget som ersättare i Råsunda Förstads AB. 
 
 

§ 107 

Avsägelse av uppdrag i Fastighets AB Falkeneraren 
(KS/2018:253) 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige befriar Maria Cosnier (MP) och Louisa Cheung (MP) från sina 
uppdrag. 
 
Sammanfattning 
Maria Cosnier (MP) har avsagt sig uppdraget som ledamot i Fastighets AB 
Falkeneraren. 
 
Louisa Cheung (MP) har avsagt sig uppdraget som ersättare i Fastighets AB 
Falkeneraren. 
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§ 108 
Anmälan om kommunalråd tillika gruppledare (KS/2018:211) 
 
Kommunalrådet tillika gruppledaren i kommunstyrelsen Sandra Lindström (V) har 
anmält att hon avser vara föräldraledig under perioden 1 maj – 30 juni 2022. 
 
Kommunfullmäktige beslutar att till protokollet notera att Vänsterpartiet har anmält att 
Linda Cigéhn (V) från och med 1 maj – 30 juni 2022 är kommunalråd och gruppledare i 
Sandra Lindströms ställe. 
 
 

§ 109 
Fyllnadsval i kommunstyrelsen (KS/2018:210) 
 
Kommunstyrelsens ledamot Sandra Lindström (V) har anmält att hon avser vara 
föräldraledig under perioden 1 maj - 30 juni 2022. Under denna period har anmälan 
gjorts att uppdraget som ledamot i kommunstyrelsen, kommunalråd och gruppledare i 
kommunstyrelsen övertas av Linda Cigéhn (V). Sandra Lindström övertar under denna 
period uppdraget som ersättare i kommunstyrelsen. 
 
Med anledning av anmälan beslutar kommunfullmäktige att som ledamot samt som 
ersättare i kommunstyrelsen, under perioden 1 maj - 30 juni 2022 utse:  
 
(V) 720317 Linda Cigéhn, Solgatan 20, 169 60 Solna (ledamot) 
 
samt som ersättare i Linda Cigéhns ställe under samma period utse: 
 
(V) 901208 Sandra Lindström, Västra vägen 5 B, 169 61 Solna (ersättare) 
 
Från 1 juli återgår Sandra Lindström till att vara ledamot och Linda Cigéhn att vara 
ersättare i kommunstyrelsen. 
 
 

§ 110 
Fyllnadsval i Råsunda Förstads AB (KS/2018:252) 
 
Kommunfullmäktige beslutar att som ledamot och ersättare i Råsunda Förstads AB för 
resterande mandatperiod utse: 
 
(MP) 790803 Louisa Cheung, Johan Enbergs väg 44, 171 76 Solna (ledamot) 
 
(MP) 590506 Terence Hales, Pipers väg 67, 170 73 Solna (ersättare)  
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§ 111 
Fyllnadsval i Fastighets AB Falkeneraren (KS/2018:253) 
 
Kommunfullmäktige beslutar att som ledamot och ersättare i Fastighets AB 
Falkeneraren för resterande mandatperiod utse: 
 
(MP) 790803 Louisa Cheung, Johan Enbergs väg 44, 171 76 Solna (ledamot) 
 
(MP) 590506 Terence Hales, Pipers väg 67, 170 73 Solna (ersättare) 
 
 

§ 112 

Fyllnadsval av nämndeman till Solna Tingsrätt (KS/2019:58) 
 
Kommunfullmäktige beslutar att som nämndeman i Solna Tingsrätt utse: 

(M) 920920 Hjalmar Bengtsson Raymond, Fridenborgsvägen 18, 170 69 Solna 
 
(M) 680417 Carola Åberg, Hagalundsg. 25, 169 66 Solna 
 
(MP) 541203 Lars Andersson, Infanterigatan 17, 171 96 Solna 
 
(MP) 790123 Mija Jansson, Bredkilsbacken 4, 171 53 Solna 
 
 
 

§ 113 
Meddelanden (KS/2021:121) 
 
Kommunfullmäktige tar del av anmälda meddelanden. 
 
 
 

§ 114 

Nya motioner (KS/2022:67) 
 
Kommunfullmäktige godkänner att följande motioner ställs: 
 
Motion av Vänsterpartiet om skatepark i Solna M:7/2022 (KS/2022:67) 
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§ 115 
Nya interpellationer (KS/2022:65, KS/2022:66, KS/2022:68) 
 
Kommunfullmäktige godkänner att följande interpellationer får ställas: 
 
Interpellation av Sandra Lindström (V) och Kerstin Scheutz (V) till tekniska nämndens 
ordförande om Rödingarna (KS/2022:65) 
 
Interpellation av Atilla Yavuz (V) och Tove Pehrsson (V) till tekniska nämndens 
ordförande om solceller (KS/2022:66) 
 
Interpellation av Linda Cigéhn (V) och Sandra Lindström (V) till skolnämndens 
ordförande om resursskolorna (KS/2022:68) 
 
 
 
 
 
 
 
 



Bilaga 1 till KF/2022-04-04 
 
Solna kommunfullmäktige den 4 april 2022 

 

 

 

Ledamot Närvarande Tjänstgörande ersättare 
Lars Rådén (M) X  
Anton Vajk (M) X  
Pehr Granfalk (M) X  
Arion Chryssafis (M) X  
Helene Ekegren (M) X  
Lars-Erik Salminen (M) X  
Marianne Damström Gereben (L)  Lars Granath 
Peter Edholm (L) X  
Martin Andreasson (L) X  
Birgitta Svensson (L)  Sukrî Demir 
Ingela Karlsson (SD) X  
Msciwoj Swigon (SD)  Ludvig Grufman 
Ajla Mehinovic Avdic (S)  Per-Ove Nelstrand 
Peter Rangwe (S)  Katsiaryna Strachal 
Ebbe Adolfsson (S) X  
Johan Wahlstedt (S) X  
Alexandra Bosnjakovic (M) X  
Niklas Wykman (M) X  
Lennart Hultqvist (M)  Eva Gustavsson 
Zanna Mårtensson (M)  Thomas Wallin 
Torsten Svenonius (M) X  
Magnus Persson (C) §§ 80-82, 87, 89-94, 96-115 §§ 78-79, 83-86, 88, 95 Lena Westin  
Anna Lasses (C) X  
Marcela Arosenius (C) X  
Martin Karlsson (C) X  
Mats Fyhr (SD) X  
Thomas Stenrup (SD) X  
Kjell Johansson (SD) X  
Hélène Sevastik (S) §§ 80-82, 87, 89-94, 100-115 §§ 78-79, 83-86, 88, 95-99 Fredrik Johansson 
Sara Kukka-Salam (S) X  
Elisabet Brolin (S) X  
Gunilla Åberg (S) X  
Rita Ghebreselassie (S)  Signe Levin 
Andreas Hultberg (M) X  
Veronika de Jonge (M) X  
Johan T Sterndal (M) X  
Monika Mannerström Skog (M) X  
Veronica Nordström (M) X  
Bernhard Huber (MP) X  
Victoria Johansson (MP) X  
Semanur Taskin (MP) X  
Jacques de Maré (MP) X  
Martin Marmgren (MP)  Susanne Nordling 
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)  
§§ 78-80, 83-86, 88, 95-99 Alexander Canizares Dahlström, 
§§ 81-82, 87, 89-94, 100-115 Fredrik Johansson 

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



Bilaga 2 till KF/2022-04-04  
 
Solna kommunfullmäktige den 4 april 2022 
Ersättare Närvarande 
* Eva Gustavsson (M) X 
* Klas Lindblom (M)  
* 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)  
* Lena Westin (C) X 
* Lars Granath (L) X 
* Sukrî Demir (L) X 
* Anne Utter (L) X 
* Ansgar Toscha (KD) X 
* Nataliya Hulusjö (KD) X 
* Per-Ove Nelstrand (S) X 
* Katsiaryna Strachal (S) X 
* Fredrik Johansson (S) X 
* Signe Levin (S) X 
* Sune Holmgren (S) X 
* Joakim Edhborg (S) X 
* Alexander Canizares Dahlström (S) §§ 78-80, 83-86, 88, 95-99  
* Ruben Wågman (S)  
* Gunnar Ljuslin (V)  
* Inger Grape-Olausson (V)  
* Leif Åsbrink (V)  
* Susanne Nordling (MP) X 
* Terence Hales (MP) X 
* Marina Peregonchuk (MP) X 
* Åke Forslund (SD)  
* Svetlana Lindberg (SD)  
* Ludvig Grufman (SD) X 

 



SOLNA STAD Protokoll 2022-04-04 

SID 2 (2) 

 Signatur 

§ 1

Sammanträde med kommunfullmäktiges presidium 
(KS/2020:1) 

Kommunfullmäktiges presidium har tagit del av Revisionsberättelse för år 2021. 

Beslut 
Kommunfullmäktiges presidium föreslår kommunfullmäktige besluta, att i enlighet 
med revisorernas tillstyrkande bevilja ledamöter och enskilda förtroendevalda i 
kommunstyrelsen och övriga nämnder ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021. 

Bilaga 3 till KF/2022-04-04



Bilaga 4 till KF/2022-04-04 § 100 
 
Voteringsresultat  
Motion av Sandra Lindström (V) och Inger Grape-Olausson (V) om NPF-säkra Solnas skolor 
M:15/2021 (KS/2021:180) 
Ledamöter Part

 
Ersättare Ja Nej Avst Frånv 

Lars Rådén                               (M)                                                 X        
Anton Vajk                               (M)                                                 X        
Pehr Granfalk                            (M)                                                 X        
Arion Chryssafis                         (M)                                                 X        
Helene Ekegren                           (M)                                                 X        
Lars-Erik Salminen                       (M)                                                 X        
Marianne Damström Gereben                (L)        Lars Granath                             X        
Peter Edholm                             (L)                                                 X        
Martin Andreasson                        (L)                                                 X        
Birgitta Svensson                        (L)        Sukrî Demir                              X        
Ingela Karlsson                          (SD)                                                X        
Msciwoj Swigon                           (SD)       Ludvig Grufman                           X        
Ajla Mehinovic Avdic                     (S)        Per-Ove Nelstrand                         X      
Peter Rangwe                             (S)        Katsiaryna Strachal                       X      
Ebbe Adolfsson                           (S)                                                  X      
Johan Wahlstedt                          (S)                                                  X      
Alexandra Bosnjakovic                    (M)                                                 X        
Niklas Wykman                            (M)                                                 X        
Lennart Hultqvist                        (M)        Eva Gustavsson                           X        
Zanna Mårtensson                         (M)        Thomas Wallin                            X        
Torsten Svenonius                        (M)                                                 X        
Magnus Persson                           (C)                                                 X        
Anna Lasses                              (C)                                                 X        
Marcela Arosenius                        (C)                                                 X        
Martin Karlsson                          (C)                                                 X        
Mats Fyhr                                (SD)                                                X        
Thomas Stenrup                           (SD)                                                X        
Kjell Johansson                          (SD)                                                X        
Hélène Sevastik                          (S)                                                  X      
Sara Kukka-Salam                         (S)                                                  X      
Elisabet Brolin                          (S)                                                  X      
Gunilla Åberg                            (S)                                                  X      
Rita Ghebreselassie                      (S)        Signe Levin                               X      
Andreas Hultberg                         (M)                                                 X        
Veronika de Jonge                        (M)                                                 X        
Johan T Sterndal                         (M)                                                 X        
Monika Mannerström Skog                  (M)                                                 X        
Veronica Nordström                       (M)                                                 X        
Bernhard Huber                           (MP)                                                X        
Victoria Johansson                       (MP)                                                X        
Semanur Taskin                           (MP)                                                X        
Jacques de Maré                          (MP)                                                X        
Martin Marmgren                          (MP)       Susanne Nordling                         X        
Georgios Kontorinis                      (S)                                                  X      
Eva Eriksson                             (S)                                                  X      
Cecilia Bravo                            (S)        Sune Holmgren                             X      
Sophia Andersson                         (S)        Joakim Edhborg                            X      
Gösta Mårtensson                         (S)                                                  X      
Faradj Koliev                            (S)        Fredrik Johansson                         X      
Magnus Nilsson                           (M)                                                 X        
Gustav Stark                             (M)                                                 X        
Leif Hansson                             (M)                                                 X        
Samuel Klippfalk                         (KD)                                                X        
Marie Bechara                            (KD)                                                X        
Kerstin Scheutz                          (V)                                                  X      
Atilla Yavuz                             (V)                                                  X      
Linda Cigéhn                             (V)                                                  X      
Sandra Lindström                         (V)                                                  X      
Tove Pehrsson                            (V)                                                  X      
Thomas Magnusson                         (V)                                                  X      
Anders Ekegren                           (L)                                                 X        

SUMMA: 40 21 0 0 
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