
 
SOLNA STAD Föredragningslista  

 SID 1 (3) 
 
 
 
 
 
Kommunfullmäktige  
Sammanträder 2022-01-31 klockan 18:00 i Solna stadshus, 
rum 160 Kommunfullmäktigesalen (presidiet), samt via 
Teams (för ledamöter och ersättare) 
 

• Observera att samtliga ledamöter och ersättare ska medverka i sammanträdet 
digitalt via Teams. Undantaget fullmäktiges presidium som deltar fysiskt.  

 
• Senast kl.17:45 ska ledamöter och ersättare ansluta till det digitala mötet i 

Teams.  
 
 

Ärenden    Beteckning 
__________________________________________________________________________ 
1 Justering  
   
2 Fastställande av föredragningslista  
   
3 Enkla frågor  
   
4 Svar på interpellation av Hélène Sevastik (S) till miljö- 

och hälsoskyddsnämndens ordförande om kommunens 
kemikalieplan 

KS/2021:166 

   
5 Svar på interpellation av Sandra Lindström (V) och Tove 

Pehrsson (V) till kultur- och fritidsnämndens ordförande 
om Sport o Lek 

KS/2021:161 

   
6 Svar på interpellation av Katsiaryna Strachal (S) till 

tekniska nämndens ordförande om laddstolpar i 
kommunal regi 

KS/2021:167 

   
7 Svar på interpellation av Hélène Sevastik (S) till 

kommunstyrelsens ordförande om klimatneutral 
livsmedelskedja 

KS/2021:183 

   
8 Svar på interpellation av Peter Rangwe (S) till barn- och 

förskolenämndens ordförande om barngruppernas 
storlek och läroplanen 

KS/2021:197 

   
9 Svar på interpellation av Peter Rangwe (S) till barn- och 

förskolenämndens ordförande angående framtida 
förskoleplatser i Västra Skogen 

KS/2021:198 
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10 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 

   
11 Svar på interpellation av Peter Rangwe (S) till barn- och 

förskolenämndens ordförande om matsvinn i Solnas 
förskolor 

KS/2021:225 

   
12 Svar på interpellation av Elisabet Brolin (S) till 

omvårdnadsnämndens ordförande om klargörande av 
skillnaden mellan Seniorboende och Trygghetsboende 
och vem som ansvarar för innehållet i respektive 
boendeform 

KS/2021:226 

   
13 Svar på interpellation av Sandra Lindström (V) och 

Kerstin Scheutz (V) till tekniska nämndens ordförande 
om Huvudsta gamla skola 

KS/2021:241 

   
14 Svar på interpellation av Elisabet Brolin (S) till 

omvårdnadsnämndens ordförande om medicinsk 
bemanning på äldreboenden 

KS/2021:244 

   
15 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 

   
16 Exploateringsavtal kv Blåmesen mfl KS/2021:235 
   
17 Antagande av detaljplan kv Blåmesen mfl KS/2021:235 
   
18 Redovisning av obesvarade motioner KS/2021:236 
   
19 Svar på motion av Msciwoj Swigon (SD) och Mats Fyhr 

(SD) avseende polisanmälan av alla brott i Solna stads 
kommunala skolor, M:3/2021 

KS/2021:71 

   
20 Svar på motion av Sandra Lindström (V) mfl om att 

inrätta en barnombudsman, M:8/2020 
KS/2020:152 

   
21 Svar på motion av Tove Pehrsson (V) mfl, om att starta 

ett våga-vittna projekt, M:12/2021 
KS/2021:160 

   
22 Svar på motion av Eva Eriksson (S) om långsiktig 

skolförsörjningsplan, M:17/2021 
KS/2021:201 

   
23 Avsägelser  
   
24 Fyllnadsval  
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25 Meddelanden  
   
26 Godkännande av digitalt deltagande  
   

 
 
 
  
 
Lars-Erik Salminen 
Ordförande 


