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§ 101 
Fastställande av föredragningslista  
 
Kommunstyrelsen fastställer utsänd föredragningslista. 
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§ 102 
Delårsrapport för kommunstyrelsen per 31 augusti 2022 
(KS/2021:2) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen tar del av delårsrapport per augusti 2022. 
 
Sammanfattning 
Under år 2022 sker uppföljning av nämndernas verksamhet och ekonomi per april samt 
delårsrapport per den 31 augusti och årsredovisning per den 31 december. Uppföljning 
till kommunfullmäktige sker per delårsrapport och årsredovisning. Kommunstyrelsens 
verksamhetsplan och budget omfattar även valnämnden, överförmyndarnämnden, 
arvodeskommittén, internationella kommittén, likabehandlingskommittén samt de 
rådgivande organen; rådet för funktionshinderfrågor, trygghetsrådet samt 
pensionärsrådet. 
 
Kommunfullmäktige beslutade i stadens verksamhetsplan och budget för 2022 om fyra 
mål (tillika stadens övergripande mål) och nio uppdrag för kommunstyrelsen. Arbetet 
utifrån nämndmålen och genomförandet av uppdragen fortskrider enligt plan. Sex av de 
nio uppdragen är avrapporterade till kommunstyrelsen. Övriga uppdrag för 2022 
förväntas vara klara innan året är slut. 
 
Kommunstyrelsen har, genom stadsledningsförvaltningen, haft fokus på att leda och 
samordna Solna stads arbete med att säkerställa beredskap för att möta konsekvenserna 
av kriget i Ukraina för Solna. Det har framför allt handlat om att kunna ta emot de som 
befinner sig på flykt. Arbetet har skett med berörda förvaltningar inom staden och med 
övriga kommuner, Länsstyrelsen, Migrationsverket, Polisen och Försvarsmakten inom 
ramen för Samverkan Stockholmsregionen. 
 
Det har även varit ett stort fokus på Solnas framtida utveckling. Staden har beslutat att 
bygga en ny F-3 skola i Järvastaden med kapacitet för 240 barn. Det har också tecknats 
principöverenskommelser med Järvastaden AB om att påbörja detaljplanearbete som 
möjliggör nya bostäder i Järvastaden och med Balder om utveckling av nya bostäder i 
kvarteret Byggmästaren. Avtal har även tecknats med Fabege och Skanska Fastigheter 
om medfinansiering av överdäckningen vid Solna station. 
 
Vidare har kommunstyrelsen beslutat om den framtida inriktningen för utvecklingen av 
dels Vasalunds simhall och Vasalundshallen, dels Skytteholms idrottsplats och 
Solnahallen. Kommunstyrelsen har också beslutat om en avsiktsförklaring med 4H om 
att etablera en 4H-gård på Överjärva gård för att vidareutveckla bland annat 
hästverksamheten på gården. 
 
Därutöver har kommunstyrelsen beslutat om riktlinjer för bostadsförsörjningen, om en 
vägledning för genomförande av barnkonsekvensanalyser och om en handlingsplan för 
att främja psykisk hälsa hos barn och ungdomar. Kommunstyrelsen har också föreslagit 
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kommunfullmäktige att utöka Käppalaförbundets låneram och att utge ägarlån till 
Käppalaförbundet. 
 
Kommunstyrelsen visar ett överskott på 17,3 mkr jämfört med periodiserad budget. 
Överskottet förklaras framförallt av lägre kostnader jämfört med budget. En av 
orsakerna till detta är att medelsreserven för stadens tillväxt och utbyggnad inte har 
tagits i anspråk, vilket under perioden motsvarar 6,7 mkr. Vidare bidrar alla 
kostnadsposter till de lägre kostnaderna under perioden, såsom minskade 
personalkostnader på grund av vakanser och minskade kapitalkostnader. 
 
Kommunstyrelsens helårsprognos är en positiv avvikelse med 17,3 mkr i förhållande 
mot budget, vilket innebär ett nettokostnadsutfall som uppgår till 125,1 mkr. 
Budgetavvikelsen beror på att medelsreserven för stadens tillväxt och utbyggnad om 
10,0 mkr inte bedöms tas i anspråk samt vakanser och minskade kapitalkostnader. 
 
Helårsprognosen per augusti för kommunstyrelsens investeringar är 17,0 mkr, vilket är 
11,6 mkr högre än budgeterad ram. Avvikelsen beror på att budget inte rymmer 
investeringsmedel för att täcka beslutet att bygga en ny skola i Järvastaden som 
beslutades av kommunstyrelsen i februari. Investeringsutfall för skolbygget beräknas till 
15 mkr 2022. 
 
Revisionen följs upp i en egen rapport. Revisionen redovisar en prognos i nivå med 
budget och utfall i perioden är ett överskott med 0,3 mkr i jämförelse med budget. 
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§ 103 
Delårsrapport för Solna stad per 31 augusti 2022 (KS/2021:1) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att 

• godkänna Solna stads delårsrapport per augusti 2022. 
• besluta att nämnderna får i uppdrag att hålla eller förbättra sin helårsprognos 

mot budget som redovisas i delårsrapporten per augusti 2022. 
 
Sammanfattning 
Kommunfullmäktige har beslutat om stadens styr- och uppföljningssystem som 
innehåller vision, övergripande mål, nämndmål, uppdrag samt finansiella mål. 
 
Bedömningen i denna delårsrapport är att de 4 övergripande målen samt de 3 finansiella 
målen kommer att uppfyllas under året. Av de 37 nämndmålen bedöms 18 uppfyllas 
helt under året, 17 bedöms uppfyllas till stor del och 2 bedöms delvis uppfyllas under 
2022. Beträffande uppdragen är 7 av årets 12 uppdrag slutförda och övriga 5 uppdrag 
pågår enligt plan. Sammantaget innebär detta att staden bedöms uppfylla lagkravet om 
god ekonomisk hushållning under 2022. 
 
Resultatet för perioden är positivt och uppgår till 49,6 mkr, vilket är en försämring med 
-1 068,7 mkr i förhållande till motsvarande period föregående år. Resultatförändringen 
förklaras främst inom finansnettot i form av orealiserade värdeförändringar i 
värdepapper och ökade indexkostnader för infrastruktursatsningar. Till del 
kompenseras resultatförändringen av att skatteintäkterna är högre än förväntat. 
Prognostiserat resultat för 2022 uppgår till 161,8 mkr, vilket innebär en budgetavvikelse 
på 66,8 mkr och en förändring i förhållande till delårets resultat med 112,1 mkr. 
Förändringen förklaras av ytterligare markförsäljning och intäktsföring av färdigställda 
exploateringsprojekt, högre skatteintäkter än vad omvärldsförutsättningarna indikerade 
inför budgetbeslutet i november samt att avkastningen i kapitalförvaltningen under 
återstoden av året följer målet i finanspolicyn.  
 
Resultat efter balanskravsjusteringar och synnerliga skäl är ett av stadens tre finansiella 
mål och uppgår till 477,2 mkr, vilket är 413,9 mkr högre än periodens budgeterade 
resultatmål om 63,3 mkr. Det innebär att staden har uppfyllt lagens krav på balans i 
ekonomin för perioden. Bedömningen för 2022 är ett resultat på 461,3 mkr, vilket är 
366,3 mkr högre än stadens resultatmål (95,0 mkr). 
 
Nämndernas nettokostnader har ökat med 1,1 procent (19,7 mkr) i förhållande till 
motsvarande period föregående år och uppgår till 1 886,6 mkr. De senaste åren är 
nettokostnaderna i det närmaste oförändrade. Till del kan utvecklingen förklaras av 
pandemin i form av lägre efterfrågan av välfärdstjänster samt ökade statliga bidrag för 
att kompensera för pandemins merkostnader, men även nämndernas 
effektiviseringsarbete för att säkra en god hushållning bidrar till nettokostnadernas 
långsamma utveckling. Nettokostnadsutvecklingen avspeglar sig även i 
budgetavvikelsen, som uppgår till +137,3 mkr, vilket är i nivå med motsvarande period 
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föregående år (+143,7 mkr). Samtliga nämnder uppvisar en positiv budgetavvikelse för 
perioden och nämndernas nettokostnader är prognostiserade till 2 942,7 mkr och en 
prognosavvikelse på 93,2 mkr. Samtliga nämnders årsprognoser, bortsett från tekniska 
nämnden till följd av omvärldsläget, är i balans med budget eller bättre. Det visar att 
tilldelade budgetramar över lag ger verksamheterna ekonomiska förutsättningar att 
upprätthålla en god hushållning och service. Tekniska nämndens negativa 
prognosavvikelse är en följd av omvärldsläget, som i sin tur bidragit till en 
prisutveckling för bland annat el, och baseras på försiktighetsprincipen. 
 
Periodens investeringar uppgår till 83,6 mkr, vilket är en minskning med -72,3 mkr 
jämfört med föregående år och av årets investeringsbudget återstår 104,4 mkr. 
Förändring mot samma period föregående år beror på förra årets anpassning av 
Råsundaskolan för att möta barn- och utbildningsförvaltningens förändrade lokalbehov. 
Årets investeringsprognos uppgår till 174,3 mkr, vilket är en positiv prognosavvikelse 
på 14,0 mkr. Avvikelsen förklaras i all väsentlighet av den genomlysning av 
investeringsprocessen samt anläggningsregistret som genomförts under 2021. 
 
Investeringsutgifterna avseende exploateringsverksamheten uppgår till 151,8 mkr för 
perioden januari - augusti jämfört med 157,7 mkr samma period 2021. De större 
projekten avser simhallsbyggnaden i kvarteret Idrottsplatsen 53,1 mkr, Hagalund 4:10 
vid Solnavägen 17,6 mkr, Mälarbanan 13,1 mkr samt Tomtebodadepån 8,9 mkr. 
Årsprognosen för investeringar avseende exploateringsverksamheten uppgår till 210,0 
mkr. 
 
Antalet medarbetare i staden uppgår per 31 augusti 2022 till 2 070, vilket är en ökning 
med sex medarbetare jämfört med motsvarande period 2021. Antalet tillsvidareanställda 
i staden uppgår per 31 augusti till 2 031, vilket är en ökning med 8 medarbetare jämfört 
med motsvarande period 2021.  
 
Stadens totala sjukfrånvaro för perioden januari-juli 2022 är 8,3 procent, vilket är en 
ökning med 1,0 procentenheter jämfört med motsvarade period 2021 (7,3 %). 
Sjukfrånvaron har påverkats negativt av den ökade smittspridningen för covid-19 som 
skedde i början av året. 
 
Resultatet för Solna kommunkoncern perioden januari - augusti är positivt och uppgår 
till 93,5 mkr. För motsvarande period 2021 var resultatet 1 183,6 mkr. 
 
Verksamhetens intäkter ökar med 20,1 mkr till 1 336,4 mkr samtidigt som 
verksamhetens kostnader exklusive avskrivningar ökar med 90,2 mkr till 2 966,4 mkr. 
Verksamhetens nettokostnader i koncernen minskar med 323,3 mkr i jämförelse med 
samma period föregående år och uppgår till 1 739,5 mkr. En del av denna minskning 
förklaras av minskade jämförelsestörande intäkter hos Solna stad om 124,7 mkr, vilket 
är 281,7 mkr mindre än samma period 2021. 
 
Bostadsstiftelsen Signalisten (inklusive Solnabostäder) redovisar ett positivt resultat 
efter finansiella poster på 56,0 mkr (29,6 mkr motsvarande period 2021). Prognosen för 
helåret uppgår till 48,0 mkr jämfört med budgeten på 43,5 mkr. Norrenergi AB 
redovisar ett positivt resultat efter finansnetto på 66,7 mkr (131,2 mkr). Bolagets 
helårsprognos om ett resultat på 25,2 mkr före skatt är 157,2 mkr sämre än budget. 
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Solna Vatten AB redovisar ett resultat efter finansnetto på -16,2 mkr (-8,1 mkr). 
Helårsprognosen uppgår till -13,5 mkr och är 2,3 mkr sämre än budget. Underskottet 
väntas täckas av tidigare avsatta medel som kan tas i anspråk via bokslutsdispositioner. 
Råsunda Förstads AB (inklusive dotterbolaget Överjärva Gård AB) redovisar ett 
positivt resultat efter finansiella poster på 4,2 mkr (3,0 mkr). Helårsprognosen 
överensstämmer med budget och uppgår till 3,4 mkr. 
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§ 104 
Finansrapport per 31 augusti 2022 (KS/2022:76) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen tar del av finansrapporten per den 31 augusti 2022.  
 
Sammanfattning 
För perioden januari till och med augusti 2022 uppgår finansnettot till -630,8 mkr, varav 
den orealiserade värdeförändringen på värdepapper i kapitalförvaltningen uppgår till -
555,1 mkr. Finansnettot beräknas uppgå till -586,8 mkr för helåret 2022, vilket är 646,1 
mkr lägre än budget. Avvikelsen mot budget förklaras främst av sämre resultat i 
kapitalförvaltningen samt ökade kostnader för indexering av infrastruktur i och med en 
högre inflation än budgeterat. Prognosen är osäker och beroende av 
marknadsutvecklingen för aktier och räntor under resten av året samt utvecklingen av 
konsumentprisindex. 
 
Per sista augusti var den långsiktiga kapitalförvaltningen värd 3 099,1 mkr att jämföra 
med 3 616,6 mkr vid årets början, 2 084,5 mkr per årsskiftet 2020/2021 samt 
ursprungliga insatsen på 600 mkr år 2002. Under 2021 investerades ytterligare 900 mkr i 
den långsiktiga kapitalförvaltningen och den totala investeringen uppgår till 1 500 mkr. 
Inkluderas den kortsiktiga likviditetsförvaltningen uppgår marknadsvärdet till 3 641,5 
mkr. Under perioden har 400 mkr överförts från koncernkontot till 
likviditetsförvaltningen. 
 
Hittills i år har det varit en negativ utveckling för såväl svenska som globala aktier som 
räntor. Den långsiktiga kapitalförvaltningen har för perioden till och med augusti 
genererat en avkastning på -14,3 procent, vilket är 4,6 procentenheter lägre än det 
jämförelseindex som totalportföljen ska mätas mot. Kommunfullmäktiges mål om en 
årlig avkastning som överstiger inflationen med tre procentenheter över en rullande 
femårsperiod har uppnåtts för den senaste femårsperioden. 
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§ 105 
Verksamhetsplan och budget för kommunstyrelsen 2023 
(KS/2022:2) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen fastställer förvaltningens förslag till verksamhetsplan och budget 
inklusive mål, ekonomiska ramar, konkurrensplan och internkontrollplan. 
 
Sammanfattning 
Kommunstyrelsen beslutade i juni 2022 om planeringsförutsättningarna för 
verksamhetsplan och budget 2022 med inriktning för 2023 och 2024. 
Kommunstyrelsen har beslutat om fyra övergripande mål för staden, som också utgör 
kommunstyrelsens nämndmål: 
 
• Solna stads verksamheter ska hålla god kvalitet och hushålla med stadens resurser. 
• Solna stad ska vara en stad som kännetecknas av mångfald, kreativitet och 
upplevelser. 
• Solna ska vara en attraktiv och trygg stad att leva och verka i. 
• Solna ska växa ihop och utvecklas på ett ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbart 
sätt. 
 
Kommunstyrelsens budgetram 2023 är 145,3 mkr. Förutom justeringar för pris- och 
löneuppräkningar (2 %) innehåller budgeten justeringar (0,5 mkr) till följd av ändrad 
fakturahantering samt en justering (0,8 mkr) för personal som har bytt förvaltning. 
 
Kommunstyrelsens investeringsbudget uppgår till 100,0 mkr, varav 95,0 mkr avser ny 
skola i Järvastaden och 5,0 mkr avser stadsövergripande it-investeringar i digitalisering 
och välfärdsteknik. 
 
Nämnden ska, med utgångspunkt från stadens övergripande mål/nämndmålen och 
föreslagna ekonomiska ramar, precisera och fastställa en verksamhetsplan och budget. I 
detta arbete ska även hänsyn tas till viktiga förändringar i omvärlden såsom ändringar i 
lagstiftningen och förändringar i befolkningsstrukturen. Nämnden ska också till sin 
budget och verksamhetsplan besluta om åtagande med efterföljande 
kvalitetsdeklarationer. 
 
Bland framtida utmaningar finns att säkerställa att Solna kan möta det tuffare 
konjunktur- och arbetsmarknadsläget, som också påverkar stadens ekonomiska 
förutsättningar. Staden kommer att behöva identifiera arbetet med att skapa 
förutsättningar för nya jobb och rusta Solnaborna för en delvis förändrad 
arbetsmarknaden. Staden kommer också att behöva fortsätta arbetet med att utveckla 
stadens verksamheter och arbetssätt för att kunna möta de ökade välfärdsbehoven som 
följer av den demografiska utvecklingen. Även Solnas fortsatta tillväxt och trafiken är 
en fortsatt stor utmaning för staden. 
 
Revisionen har en egen budgetram och redovisas i särskild rapport. 
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Röstförklaring  
Sara Kukka-Salam (S) deltar inte i beslutet enligt bilaga 1.  
 
Sandra Lindström (V) deltar inte i beslutet enligt bilaga 2.  
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§ 106 
Antagande av prislista för gymnasieskolan i 
Stockholmsregionen 2023 (KS/2022:108) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen antar prislista för gymnasieskolan i Stockholmsregionen 2023 enligt 
Storsthlm:s rekommendation. 
 
Sammanfattning 
Sedan den 1 januari 2015 gäller ett samverkansavtal som samtliga kommuner i 
Stockholms län samt Håbo kommun har antagit avseende gymnasieskolor i 
samverkansområdet. En översyn av prislistan och en ny modell för uppräkning togs 
fram när avtalet förnyades 2015, då det även infördes ett strukturtillägg. En bärande 
princip för arbetet med prislistan var att skapa mer likvärdiga villkor för elevens 
utbildning.  
 
Storsthlms styrelse beslutade den 9 juni 2022 att rekommendera samverkansområdets  
kommuner följande:  

• Prislistan för gymnasieskolan 2023 justeras med en genomsnittlig uppräkning om 
1,8 procent. 

• Barn- och fritidsprogrammet, Vård- och omsorgsprogrammet, Försäljnings- och 
serviceprogrammet (tidigare Handels- och administrationsprogrammet) och 
Hotell- och turismprogrammet räknas upp med 3 procent 2023. 

• Programpriset för Fordonsprogrammet höjs med 1 000 kr 2023. 

• Strukturtillägget 2023 justeras med en uppräkning om 1,8 procent. 
 
Ärendet har remitterats till skolnämnden som fattat beslut om att anta prislistan för 
gymnasieskolan i Stockholmsregionen 2023 enligt Storsthlm:s rekommendation. 
Skolnämnden påpekar dock att nämnden även vill att enhetspris för mindre 
undervisningsgrupper (SPV-tillägg) ska återinföras i Storsthlms prislista. 
 
Stadsledningsförvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta i enlighet med 
Skolnämndens förslag att anta prislistan, samt instämmer i nämndens påpekande att 
enhetspris för mindre undervisningsgrupper (SPV-tillägg) bör återinföras i Storsthlms 
prislista. 
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§ 107 
Tilläggsavtal 1 till exploateringsavtal med NCC för del av 
kvarteret Startboxen 1 (KS/2012:396) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen godkänner tilläggsavtal 1 till exploateringsavtal angående 
exploatering inom del av kvarteret Startboxen med överlåtelse av mark med NCC 
Property Development AB (org.nr 556080-5631). 
 
Sammanfattning 
Staden och NCC Property Development AB träffade 2017-01-15 ett exploateringsavtal 
om exploatering avseende detaljplan för del av kvarteret Startboxen vid Järva Krog. 
Inom planlagd mark ska, enligt avtalet, bostäder och kontor uppföras av Exploatören 
och allmän platsmark i form av lokalgata byggas ut av Staden. Det ställer krav på 
samordning mellan Staden och Exploatören i genomförandet av projekten.  
 
I arbetet med samordningen av projekten mellan Staden och Exploatören har 
konstaterats att vissa anläggningsarbeten avseende lokalgatan, av tekniska skäl, måste 
byggas ut av Exploatören. Staden ska ersätta Exploatören för kostnaden för dessa 
arbeten, som beräknas uppgå till 1,4 miljoner kronor. Ett tilläggsavtal har därför 
upprättats som reglerar denna förändring mot exploateringsavtalet. I övrigt gäller 
exploateringsavtalet oförändrat.  
 
Förvaltningen föreslår, mot denna bakgrund, att kommunstyrelsen godkänner 
tilläggsavtal 1 till exploateringsavtal angående exploatering inom del av kvarteret 
Startboxen med överlåtelse av mark. 
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§ 108 
Förlängd principöverenskommelse med Bostadsstiftelsen 
Signalisten avseende kv Turkosen (KS/2020:78) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen förlänger giltighetstiden för Principöverenskommelse avseende 
utveckling av del av fastigheten Turkosen 1 i stadsdelen Skytteholm till 2024-12-31, 
genom att godkänna Tilläggsöverenskommelse till Principöverenskommelsen. 
 
Sammanfattning 
Solna stad och Bostadsstiftelsen Signalisten, tecknade 2020-05-11 en 
principöverenskommelse avseende utvecklingen av del av fastigheten Turkosen 1 i 
stadsdelen Skytteholm. Principöverenskommelsen innebär bl a att parterna ska verka 
för att markområdet planläggs för bostäder med lokaler i bottenplan. Detaljplanearbetet 
fortgår fortsatt och då inget exploateringsavtal ännu har träffats, har ett förslag till ny 
tilläggsöverenskommelse upprättats avseende förlängning av 
principöverenskommelsens giltighet till 2024-12-31.  
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§ 109 
Förlängd principöverenskommelse med PP Pension 
Tjänstepensionsförsäkring avseende kv Albygård 
(KS/2020:178) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen förlänger giltighetstiden för Principöverenskommelse avseende 
utveckling av del av kvarteret Albygård i stadsdelen Skytteholm till 2023-12-31, genom 
att godkänna Tilläggsöverenskommelse till Principöverenskommelsen. 
 
Sammanfattning 
Solna stad och PP Pension tecknade 2020-10-12 en principöverenskommelse avseende 
utvecklingen av del av kvarteret Albygård i stadsdelen Skytteholm. 
Principöverenskommelsen innebär bl a att parterna ska verka för att markområdet 
planläggs för ny bostadsbebyggelse med koppling till ny pendeltågstation i Huvudsta. 
Detaljplanearbetet fortgår fortsatt och då inget exploateringsavtal ännu har träffats, har 
ett förslag till ny tilläggsöverenskommelse upprättats avseende förlängning av 
principöverenskommelsens giltighet till 2023-12-31.  
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§ 110 
Förlängd principöverenskommelse avseende utveckling del 
av fastigheten Huvudsta 4:15 (Karlbergs slott) (KS/2020:234) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen förlänger giltighetstiden för Principöverenskommelse avseende 
utveckling för del av fastigheten Huvudsta 4:15 till 2024-12-31, genom att godkänna 
Tilläggsöverenskommelse till Principöverenskommelsen. 
 
Sammanfattning 
Solna stad och Fortifikationsverket tecknade 2020-12-08 en principöverenskommelse 
avseende utveckling av del av fastigheten Huvudsta 4:15, inom Karlbergs slottsområde. 
Principöverenskommelsen innebar att markområdet skulle planläggas för 
studentbostäder, undervisningslokaler samt en ny matsal. Under arbetets gång har 
Fortifikationsverket fått i uppdrag att begränsa planarbetet och prioritera enbart 
matsalsbyggnaden. Detaljplanearbetet fortgår fortsatt och då inget exploateringsavtal 
ännu har träffats, har ett förslag till ny tilläggsöverenskommelse upprättats avseende 
förlängning av principöverenskommelsens giltighet till 2024-12-31.  
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§ 111 
Yttrande över remiss av rapporten Arlanda flygplats – en 
plan för framtiden (Ds 2022:11) (KS/2022:107) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att som eget yttrande översända stadsledningsförvaltningens 
tjänsteskrivelse. 
 
Sammanfattning 
I början av 2022 fick en utredare i uppdrag att ta fram en plan för Arlanda flygplats 
framtida utveckling. Rapporten ”Arlanda flygplats – en plan för framtiden” 
överlämnades i juni månad till Regeringskansliet, som därefter på remiss har översänt 
rapporten bland annat till Solna stad.  
 
I rapporten beskrivs de viktigaste utgångspunkterna och förslagen till åtgärder för att 
utveckla Arlanda flygplats. Under rubrikerna, ”Arlanda flygplats och svenskt luftrum”, 
”Transport- och infrastrukturförsörjning till och från Arlanda flygplats”, ”Energiförsörjning av 
Arlanda flygplats och flygtrafiken vid flygplatsen”, ”Styrning av Swedavia och markområdet vid 
Bromma flygplats” och ”Åtgärder utifrån ett beredskaps- och totalförsvarsperspektiv” återfinns 
totalt 23 åtgärdspunkter i sammanfattning. 
 
Stadsledningsförvaltningen anser att det är bra att det nu finns en rapport med 
redovisning av de åtgärder – och att åtgärderna måste genomföras i en viss ordning - 
som krävs för att stärka Arlanda som nationell och internationell storflygplats. Det är 
samtidigt viktigt att konstatera att flera delfrågor/åtgärder måste utredas närmare och 
stadsledningsförvaltningen delar därför rapportens konstaterande av att 
tidsperspektiven kopplade till genomförande av olika åtgärder inte kan ses som 
definitiva.  
 
En av de aspekter som rapporten om Arlanda flygplats har beaktat är de slutsatser som 
lämnats i en tidigare utredningen om avveckling av Bromma flygplats. Solna stad 
yttrade sig i december 2021 över den utredningen. I yttrandet framförde staden att det 
är viktigt att komma igång med den tidskrävande planerings- och tillståndsprocess som 
krävs för att få en utökad kapacitet på Arlanda, att det behöver säkerställas att Arlanda 
flygplats fungerar för den kundgrupp som idag föredrar Bromma, samt att kapaciteten i 
marktransporterna till och från Arlanda måste öka. Det är därför positivt att dessa 
aspekter har tagits upp i rapporten om Arlandas utveckling, även om det längre fram 
kommer att krävas mer ingående utredningar i de enskilda frågeställningarna. Det blir 
inte minst tydligt när det gäller beredskaps- och totalförsvarsperspektivet, där utredaren 
inte haft möjlighet att fullt ut analysera konsekvenserna med en avveckling av Bromma 
flygplats. När det gäller en samlad lösning för de samhällsviktiga transporterna som idag 
finns på Bromma, såsom ambulansflyg och samhällsviktig helikoptertrafik, vill 
stadsledningsförvaltningen understryka vikten av att Swedavia får ett direktiv om att 
med hög prioritet utreda frågan.  
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§ 112 
Avsägelser 
 
Inga avsägelser vid detta sammanträde. 
 
 

§ 113 
Fyllnadsval 
 
Inga fyllnadsval vid detta sammanträde. 
 
 

§ 114 
Anmälan av delegationsbeslut 
 
Kommunstyrelsen tar del av följande delegationsbeslut: 
 
KS AU/2022 § 14 
KSordf/2022 §§ 1-2 
KS Del/2022 §§ 66-85 
 
 

§ 115 

Anmälan av ärendelista 
 
Kommunstyrelsen tar del av utsänd ärendelista. 
 
 

§ 116 
Meddelanden 
 
Inga meddelanden vid detta sammanträde. 
 
 

§ 117 
Godkännande av digitalt deltagande 
 
Kommunstyrelsen godkänner att det digitala deltagandet har skett i enlighet med de 
antagna riktlinjerna. 



Kommunstyrelsen 17 oktober 2022 
Ärende 6 Verksamhetsplan och budget för Kommunstyrelsen 

KS/2022:2 

Röstförklaring 

Vi deltar inte i beslutet om kommunstyrelsens verksamhetsplan och budget för 2023, utan 
inkommer till kommunfullmäktige i november med eget budgetförslag. 

Solna 17 oktober 2022 

Sara Kukka-Salam 
Socialdemokraterna    

Bilaga 1 till KS/2022-10-17 § 105



Solna 17 oktober 2022 
Kommunstyrelsen, ärende 6 

Verksamhetsplan och budget 2023 
KS/2022:2 

Röstförklaring 

Vänsterpartiet deltar inte i beslutet om kommunstyrelsens verksamhetsplan och 
budget för 2023. Vi hänvisar till ett eget budgetförslag som kommer att lämnas vid 
senare tillfälle. 

Sandra Lindström 
Vänsterpartiet 

Bilaga 2 till KS/2022-10-17 § 105
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