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Tekniska nämnden 

Plats och tid  2022-05-18  Solna stadshus, rum 126 Edsviken, kl. 18:10-19:25. 
 

Ledamöter 
Magnus Persson (C), ordförande 
Veronika de Jonge (M) §§27–30  
Atilla Yavuz (V) 
Göran Stark (M) 
Gunnar Ihrén (L) §§ 26–30 
Peter Svahn (MP) 
Andreas Hulusjö (KD) 
Katsiaryna Strachal (S) 
Sune Holmgren (S) §§24–26 

Tjänstgörande ersättare 
Jon Pettersson (M) ersätter Veronika de Jonge 
(M) §§24–26 
Kristina Nordin (L) ersätter Gunnar Ihrén (L) 
§§24–25 
Lars Bånge (S) §§27-30  
 
 

 

Närvarande ersättare 
Jon Pettersson (M) §§27–30 
Ida Dahlgren (M) §§24–26 
Egon Eriksson (M) 
Kristina Nordin (L) §§26–30 
Per Pettersson (C)  
Lars Bånge (S) §§24-26 
 

Övriga närvarande 
Catarina Ericsson, förvaltningschef 
Erik Gunnarsson, fastighetschef 
David Nordin, stadsmiljöchef 
Maria Tiger, enhetschef 
Malin Andersson, enhetschef  
Stefan Säflund, enhetschef 
Vega Skott, nämndsekreterare 

 
 
Utses att justera Atilla Yavuz (V) 

 
Plats och tid Protokollet justeras digitalt. Tidpunkt för justering anges 

längst bak i protokollet. 
Paragrafer §§24–30 

 
Underskrifter Sekreterare  
  Vega Skott 

 
 Ordförande  
  Magnus Persson (C) 

 
 Justerare  
  Atilla Yavuz (V) 

 
Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla. 
Anslaget sattes upp 2022-05-24. 
Anslaget tas ner 2022-06-15.  
Sista dag för överklagande enligt kommunallagen den 2022-06-14. 
Originalprotokollet förvaras på tekniska förvaltningen. 
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§ 24 
Fastställande av föredragningslista 
 
Tekniska nämnden fastställer utsänd föredragningslista. 
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§ 25 
Årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet, 
SAM, 2021 på Tekniska förvaltningen  
 (TND/2022:428) 
 

Beslut 
Tekniska nämnden tar del av redovisad årlig uppföljning av det systematiska 
arbetsmiljöarbetet (SAM) 2021 på tekniska förvaltningen.    
 
 
Sammanfattning 
Arbetsgivaren ska, enligt arbetsmiljölagen (AML) och arbetsmiljöverkets föreskift om 
systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1), bedriva systematiskt arbetsmiljöarbete. 
Det innebär, i stora drag, att arbetsgivaren systematiskt ska planera, leda och kontrollera 
verksamheten på ett sätt som leder till att arbetsmiljön minst uppfyller föreskrivna krav 
på en god arbetsmiljö. Syftet med det systematiska arbetsmiljöarbetet är att förebygga 
ohälsa och olycksfall i arbetet och att även i övrigt, ur ett vidare perspektiv, uppnå en 
god arbetsmiljö. Enligt arbetsmiljöverkets föreskrift om systematiskt arbetsmiljöarbete 
(AFS 2001:1) ska arbetsgivaren minst en gång varje år göra en uppföljning av hur det 
systematiska arbetsmiljöarbetet fungerar. Om det inte fungerat tillräckligt bra ska det 
förbättras. Uppföljningen ska dokumenteras skriftligt.  
Tekniska förvaltningen har genomfört en uppföljning av det systematiska 
arbetsmiljöarbetet avseende år 2021.  
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§ 26 
Information från förvaltningen 
Stefan Säflund, enhetschef, informerar om drift av tomtmark och barmarksunderhåll, 
på fastighet och i stadsmiljön. 
 
Maria Tiger, enhetschef, och Malin Andersson, enhetschef, informerar om NKI 
markupplåtelse och upphandling inklusive handlingsplan. 
 
Catarina Ericsson, förvaltningschef, informerar om sopsugen i Huvudsta.  
 
 

§ 27 
Frågor till förvaltningen 
 
Inga frågor har inkommit till förvaltningen. 
 

§ 28 
Anmälan av delegationsbeslut 
 
Tekniska nämnden tar del av följande: 
TNdel/2022 § 13–15, 155–192. 
 
Delegationsbeslut om boendeparkeringstillstånd för perioden 
2022-04-01– 2022-04-31. 
 
Delegationsbeslut om flytt av fordon för perioden 2022-04-01– 
2022-04-31, med följande ärendenummer: 
 
SLN220411-064654199 
 
Delegationsbeslut om schakttillstånd för perioden 2022-04-01– 2022-04-31, med 
följande ärendenummer: 
 
ST_20220411_1173, ST_20210429_513, ST_20210506_529, ST_20220427_1216, 
ST_20220317_1132, ST_20220420_1196, ST_20220428_1221, ST_20220428_1218, 
ST_20220314_1124, ST_20220328_1154, ST_20220421_1198, ST_20220328_1151, 
ST_20220429_1222, ST_20220412_1180, ST_20220329_1158, ST_20220422_1203, 
ST_20220328_1152, ST_20220408_1172, ST_20220412_1183, ST_20220105_1000, 
ST_20220422_1201, ST_20220317_1131, ST_20220404_1162, ST_20220314_1120, 
ST_20220407_1169, ST_20220405_1164, ST_20220422_1200, ST_20220307_1107, 
ST_20220420_1194, ST_20220420_1193, ST_20220315_1130, ST_20220426_1211, 
ST_20220427_1214, ST_20210923_812, ST_20220412_1179, ST_20220412_1177, 
ST_20220412_1176, ST_20220412_1175, ST_20220324_1146, ST_20220324_1147, 
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ST_20220401_1161, ST_20220406_1167, ST_20220408_1171, ST_20220328_1156, 
ST_20220318_1133, ST_20220328_1153, ST_20220329_1157. 
 
 
 
 
 

§ 29 
Anmälan av ärendelista 
 
Tekniska nämnden tar del av utsänd ärendelista. 
 
 
 
 

§ 30 
Övrigt 
 
Ordförande informerar nämnden om att studiebesöket i nya simhallen förhoppningsvis 
blir innan nämndens junisammanträde.  
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