
SOLNA STAD Protokoll 2023-01-18 
SID 1 (7) 

Tekniska nämnden 

Plats och tid  2023-01-18  Solna stadshus, rum 126 Edsviken, kl. 18:00-19:35 

Ledamöter 
Bernhard Huber (MP), ordförande  
Veronica Lindholm (S) 
Peter Edholm (L) 
Björn Bränngård (V) 
Per Pettersson (C) 
Viktor Nyberg (S) 
Veronica Nordström (M) 
Göran Stark (M) 
Andreas Hulusjö (KD) 

Tjänstgörande ersättare 

Närvarande ersättare 
Annika Häggberg (S)  
Mats Karelosy (S) 
Iknur Rencber (S) 
Maria Thiessen (V) 
Johan Wallin (MP) 
Jon Pettersson (M) 
Andreas Hultberg (M) 
Magnus Nilsson (M)  
Alex Nilsson (L) 

Övriga närvarande 
Catarina Ericsson, förvaltningschef 
Erik Gunnarsson, fastighetschef 
David Nordin, stadsmiljöchef 
Åsa Kling, avdelningschef 
Maria Tiger, enhetschef 
Annika Forsing, enhetschef 
Stefan Tadic, nämndsekreterare 
Nadja Palovaara, nämndsekreterare 

Utses att justera Peter Edholm (L) 

Plats och tid Protokollet justeras digitalt. Tidpunkt för justering anges 
längst bak i protokollet. 

Paragrafer §§ 1-8

Underskrifter Sekreterare 
Nadja Palovaara 

Ordförande 
Bernhard Huber (MP) 

Justerare 
Peter Edholm (L) 

Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla. 
Anslaget sattes upp 2023-01-24. 
Anslaget tas ner 2023-02-15.  
Sista dag för överklagande enligt kommunallagen den 2023-02-14. 
Originalprotokollet förvaras på tekniska förvaltningen. 

I 



 
SOLNA STAD 
 

Protokoll 2023-01-18   
 SID 2 (7) 

 

 Signatur  
 
 

 

§ 1 
Fastställande av föredragningslista  
 
Tekniska nämnden fastställer utsänd föredragningslista. 
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§ 2 
Reviderad verksamhetsplan och budget 2023 (TND/2022:1) 

Beslut 
Tekniska nämnden fastställer förvaltningens förslag till reviderad verksamhetsplan och 
budget.  
 
Sammanfattning 
Kommunfullmäktige har beslutat om Solna stads verksamhetsplan och budget 2023 
med inriktning för 2024-2025. Utifrån kommunfullmäktiges beslut har tekniska 
nämnden utarbetat tekniska nämndens verksamhetsplan och budget 2023. 
Kommunfullmäktige har beslutat om fyra övergripande mål för staden och följande 
fem nämndmål för tekniska nämnden: 

• Solna ska ha en ren, snygg och trygg stadsmiljö. 

• Avfallshanteringen ska ske med bästa möjliga resursutnyttjande och minsta 
möjliga miljöpåverkan. 

• Solna ska ha en god framkomlighet, tillgänglighet och trafiksäkerhet för alla 
som bor och rör sig i staden. 

• Solna ska ha ändamålsenliga, tillgängliga och effektiva lokaler, som erbjuder en 
god miljö att vistas i. 

• Tekniska nämnden ska hålla hög kvalitet på service och myndighetsutövning 
och bidra till nöjda solnabor och företagare. 

Kommunfullmäktige har även beslutat att ge nämnden följande uppdrag: 

• Kommunstyrelsen och tekniska nämnden får i uppdrag att göra en översyn av 
parkeringsavgifter och tider för servicedagar. 

• Kommunstyrelsen får i uppdrag att tillsammans med skolnämnden, barn- och 
förskolenämnden och tekniska nämnden utreda förutsättningarna för att 
etablera fler tillagningskök i Solnas skolor och förskolor. 

• Kommunstyrelsen får i uppdrag att tillsammans med Bostadsstiftelsen 
Signalisten och tekniska nämnden ta fram en plan för att påskynda utbyggnaden 
av laddinfrastruktur. 

• Kommunstyrelsen och tekniska nämnden får i uppdrag att ta fram en plan för 
utbyggnaden av solceller på kommunala fastigheter samt en finansieringsplan. 

I kommunfullmäktiges beslut om verksamhetsplan och budget 2023 med inriktning för 
2024-2025 är tekniska nämndens nettokostnadsram för driftbudgeten totalt 44,2 mkr. 
Jämfört med budgetramen 2022 är detta en ökning med 20,4 mkr. Förändringen beror 
främst på kompensation för ökade kapital- och elkostnader. 

Investeringsbudgeten uppgår till 183,0 mkr, vilket är en ökning med 12,4 mkr jämfört 
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med budgetram 2022. Förändringen beror främst på att nämnden erhåller särskilda 
medel om 48,0 mkr avseende politiska satsningar inom fastighet och stadsmiljö. 

Driftbudgeten för affärsverksamheten (avfallsverksamheten) är taxefinansierad och 
följer självkostnadsprincipen för varje enskilt verksamhetsområde. Nettokostnader är 
således budgeterade med ett nollresultat. 

Nämnden har i samband med arbetet med verksamhetsplan och budget 2023 gjort en 
översyn av tre av nämndens fyra kvalitetsdeklarationer och föreslår en aktualisering till 
2023. 

Tekniska nämndens föreslagna taxeändringar beslutades i kommunfullmäktige i 
november och träder i kraft från och med 1 januari 2023. 

Övriga taxor och avgifter inom nämndens verksamhetsområden föreslås oförändrade 
inför 2023. 
 
Röstförklaringar  
Peter Edholm (L) deltar inte i beslutet enligt bilaga 1. 
 
Veronica Nordström (M) och Göran Stark (M) deltar inte i beslutet enligt bilaga 2. 
 
Andreas Hulusjö (KD) deltar inte i beslutet enligt bilaga 3. 
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§ 3 
Val av tekniska nämndens arbetsutskott (TND/2023:73) 

Beslut 
Tekniska nämnden beslutar att  
 

• utse ett arbetsutskott, TNDau, och som ledamöter i tekniska nämndens 
arbetsutskott utse tekniska nämndens ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e 
vice ordförande 

 
• när två av ledamöterna i arbetsutskottet är förhindrade att tjänstgöra, både vid 

ordinarie sammanträde och vid extra sammanträde, har tjänstgörande 
ordförande i arbetsutskottet rätt att utse någon av ledamöterna eller ersättarna i 
tekniska nämnden som ersättare 

 
• ge arbetsutskottet i uppdrag att å nämndens vägnar fatta beslut i ärenden enligt 

gällande delegationsordning. 
 
Sammanfattning 
Enligt tekniska nämndens reglemente, KS/2022:213, beslutad av kommunfullmäktige 
2022-12-19, får tekniska nämnden utse det antal utskott den finner lämplig samt besluta 
om uppgifter och arbetsformer för dessa. 
 
Enligt gällande delegationsordning har beslut i trafikärenden delegerats till ett 
arbetsutskott, TNDau. Delegerade trafiknämndsärenden är: 

- Beslut om permanenta lokala trafikföreskrifter (10 kap. 3 § första stycket). 
- Beslut om parkeringstillstånd för rörelsehindrad (13 kap. 8 § 

trafikförordningen). 
- Beslut om nyttoparkering (13 kap. 4 § trafikförordningen). 
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§ 4 
Information från förvaltningen  
 
Catarina Ericsson, förvaltningschef, informerar om tekniska förvaltningens 
organisation, samt om tekniska nämndens, Råsunda Förstads AB:s och Överjärva gård 
AB:s organisation. 
 
Maria Tiger, enhetschef, och Catarina Ericsson, förvaltningschef, informerar om 
utbildningar, sammanträdesdatum och mötesdatum 2023 för tekniska nämnden, 
tekniska nämndens arbetsutskott, Råsunda Förstads AB och Överjärva gård AB, samt 
om planering av studiebesök för våren 2023. 
 
David Nordin, stadsmiljöchef, informerar om Stadsmiljöavdelningens organisation som  
är uppdelad i tre enheter: Gata och Trafik, Park och Mark samt Stadsmiljöprojekt. 
 
Erik Gunnarsson, fastighetschef, informerar om Fastighetsavdelningens organisation 
som är uppdelad i tre enheter: Drift och Förvaltning, Teknik- och Fastighetsutveckling 
samt Fastighetsprojekt. 
 
Åsa Kling, enhetschef, informerar om VA- och Avfallsavdelningen som är uppdelad i 
två enheter: Avfall och VA. 
 
 

§ 5 
Frågor till förvaltningen  
 
Inga frågor har inkommit till förvaltningen. 
 
 

§ 6 
Anmälan av delegationsbeslut  
 
Tekniska nämnden tar del av följande delegationsbeslut: 
 
TNAU/2022 §50. 
 
TNdel/2022 §528-558. 
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§ 7 
Anmälan av ärendelista  
 
Tekniska nämnden tar del av utsänd ärendelista. 
 
 

§ 8 
Övrigt  
 
Inget övrigt vid detta sammanträde. 
 
 

 
 



1 av 1 

Till nämnd/styrelse:  Tekniska nämnden 
Datum:  2023-01-18 
Ärendebeteckning: TND/2022:1 
Ärenderubrik: Reviderad verksamhetsplan 

och budget 2023 

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. 

I den del av Liberalernas budgetförslag som berör tekniska nämnden har vi avsatt 
medel för att tekniska nämnden ska kunna införa en s.k. potthålsgaranti. Vi tror 
nämligen att en potthålsgaranti kan fungera som ett ”kontrakt” mellan tekniska 
förvaltningen och medborgarna som medför 1) ökat fokus på hur förvaltningen 
handlägger felanmälningar på detta område och som 2) bidrar till att brister åtgärdas 
snabbare. Resultatet blir att vi ytterligare förbättrar underhållet av stadens gator. 

Potthålsgaranti har införts i flera andra kommuner och har enligt uppgift lett till just 
ovanstående effekter. 

Peter Edholm (L) 

Bilaga 1 till TND/2023-01-18 § 2

-Liberalerna 



Till nämnd/styrelse: Tekniska nämnden i Solna 
Datum: 2023-01-18 

Ärendebeteckning:TND/2022:1 
Ärende 4. Verksamhetsplan och budget 2023. 

Röstförklaring 
Vi deltar inte i beslutet om Tekniska nämndens verksamhetsplan och budget för 2023 
utan hänvisar till vårt eget förslag till budget, lagd på kommunfullmäktige 2022-11-28. 

Veronica Nordström (M) 

Bilaga 2 till TND/2023-01-18 § 2

e 



Solna den 18 januari 2023 
TND ärende 04 Verksamhetsplan och budget 2023 

TND/2022:1 

Röstförklaring 

Kristdemokraterna deltar inte i beslutet utan hänvisar till vårt eget budgetförslag som lades i 
kommunfullmäktige den 28 november 2022. 

Andreas Hulusjö 
Kristdemokraterna 

Bilaga 3 till TND/2023-01-18 § 2
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