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Tekniska nämnden 

Plats och tid  2022-02-09 Rum Edsviken 126, kl.  18:05-19:41. 
 

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

Tjänstgörande ersättare 
 

 

Närvarande ersättare 
Ida Dahlgren (M) §§1–4 
Egon Eriksson (M) 
Kristina Nordin (L) 
Per Pettersson (C) 
Karoline Sandar (S) 
Lars Bånge (S) 
 

Övriga närvarande 
Catarina Ericsson, förvaltningschef 
David Nordin, stadsmiljöchef §§3–9 
Åsa Kling, avdelningschef §§3–9 
Johan Ericson, avtalsansvarig 
Vega Skott, nämndsekreterare 

 
 
Utses att justera Atilla Yavuz (V) 
Plats och tid Protokollet justeras digitalt. Tidpunkt för justering anges 

längst bak i protokollet. 
Paragrafer §§ 1–9 

 
Underskrifter Sekreterare  
  Vega Skott  

 
 Ordförande  
  Magnus Persson (C) 

 
 Justerare  
  Atilla Yavuz (V) 

 
Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla. 
Anslaget sattes upp 2022-02-15. 
Anslaget tas ner 2022-03-09.  
Sista dag för överklagande enligt kommunallagen den 2022-03-08.  
Originalprotokollet förvaras på tekniska förvaltningen. 
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§ 1 

Fastställande av föredragningslistan 
Tekniska nämnden fastställer utsänd föredragningslista. 
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§ 2 

Årsredovisning 2021 (TND/2020:1) 
 

Beslut 
Tekniska nämnden tar del av Årsredovisningen 2021.  
I årsredovisningen så hanteras också följande avrapporteringar; 
 

• Tekniska nämnden tar del av avrapportering av uppdraget från 
kommunstyrelsen att säkerställa att erfarenheterna och lärdomarna från 
hanteringen av Coronapandemin tillvaratas i utvecklingen av tekniska nämndens 
verksamhet. 
 

• Tekniska nämnden tar del av återkoppling gällande i maj avrapporterat uppdrag 
om att utveckla arbetssättet mellan Kontaktcenter och tekniska förvaltningen 
för att säkerställa en god service och återkoppling. 

 

Sammanfattning 

Effekterna av den pågående pandemin (Covid-19) har haft en mindre påverkan på 
nämndens verksamheter och merparten av nämndens entreprenörer har och har haft en 
god beredskap. 

Större skolrenoveringar som har genomförts under året är Råsundaskolans gamla del 
samt Råsunda centralskolas lokaler och gård. Förskolorna Gasellen och Thor har 
renoverats inom ramen för minskade barngrupper i förskolan. På Igelbäckens och 
Pumpans förskolor har nya lokaler tillskapats och gårdar anlagts. En ny driftleverantör 
inom fastighet, H2M Fastighetsteknik AB, påbörjade sitt uppdrag 1 november 2021. 

Åtgärder inom cykelplanens genomförandeprogram har genomförts på Östervägen, 
söder om Ulriksdalsskolan samt längs Ekelundsvägen. Vidare har korsningen 
Frösundaleden/Solnavägen byggts ut med en cykelpassage. Under året upprustades 
lekplatserna Hannebergsparken, Löftet och Lövdalsparken. För att främja 
kollektivtrafikens framkomlighet har kollektivkörfält införts på sträckor av 
Frösundaleden och Huvudstaleden. Som både trygghetsskapande och 
energieffektiviserande åtgärd har ungefär 440 äldre belysningsarmaturer bytts ut mot 
nya LED-armaturer. Under året har även 56 platser för laddning av elbil driftsatts. 

Arbetet med avfallsplanens genomförande har pågått under året och en utökad dialog 
med bostadsrättsföreningar inleddes i syfte att möjliggöra en ökande matavfallssortering 
i staden. Avfallsplanens arbete har fortsatt inom SÖRAB och tekniska nämnden har i 
samarbete med exploateringsverksamheten inom kommunstyrelsen projekterat och 
påbörjat upphandling av en ny sopsugsanläggning i Huvudsta. 

Kommunfullmäktige beslutade i stadens verksamhetsplan och budget för 2021 om fem 
mål och tre uppdrag för tekniska nämnden. Nämndmålen bedöms uppfyllda till stor del 
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under året. Av tre givna uppdrag är två avrapporterade till tekniska nämnden sedan 
tidigare. En återkoppling görs i årsredovisningen av uppdraget att utveckla arbetssättet 
mellan Kontaktcenter och tekniska förvaltningen som säkerställer en god service och 
återkoppling. Det återstående uppdraget, att säkerställa att erfarenheterna och 
lärdomarna från hanteringen av Coronapandemin tillvaratas i utvecklingen av tekniska 
nämndens verksamhet, avrapporteras i samband med denna årsredovisningen till 
tekniska nämnden. 

Tekniska nämndens nettokostnader, inklusive affärsverksamheten, uppgår till 14,3 mkr. 
Årets positiva budgetavvikelse på 2,0 mkr beror till största delen på ökade intäkter 
gällande den reviderade avfallstaxan inom affärsverksamheten samt ökade hyresintäkter. 
Resultatet ligger i linje med helårsprognosen. 

Tekniska nämndens investeringsutfall uppgår till 212,4 mkr, vilket är 45,8 mkr mer än 
budget. Den främsta orsaken till avvikelsen är anpassningen av Råsundaskolan för att 
möta barn- och utbildningsförvaltningens förändrade lokalbehov och finansieras 
huvudsakligen inom den av kommunfullmäktige beslutade skolupprustningsfonden. 
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§ 3  

Information från förvaltningen 
Catarina Ericsson uppdaterar nämnden om läget i verksamheten kopplat till Covid-19.  
 
David Nordin informerar om digital betalning av parkeringsavgift, status gällande 
publika laddplatser för elbil samt cykelprojekt i Hagalundsparken och Hagalunds 
bigård.  
 
 

§ 4 

Frågor till förvaltningen 
Katsiaryna Strachal (S) ställer följande frågor: 

1. Vad kommer att hända med Hagalunds bigård när en ny cykelväg ska dras i 
området? 

Frågan anses besvarad i och med informationspunkten som hölls tidigare.  

2. En fråga angående sopsugen i Ulriksdal. Hur ser planerna att staden ska gå in 
och ta över ansvaret för den blivande sopsugen.  

Johan Ericsson och Åsa Kling besvarar frågan och meddelar att det inte är omöjligt att 
överlåtelse av sopsugen kan ske till Solna stad framöver, även om det är en mer 
övergripande fråga än avfallsverksamheten handhar. Tekniska förvaltningen, inklusive 
dess avfallsverksamhet, kommer säkert att delta i beredning av frågan om det blir 
aktuellt. Nu jobbar vi konkret för att det ska fungera bra med övergången till sopsug, 
inklusive den matavfallsortering som därmed möjliggörs. Fram till att området är 
exploaterat hanteras drift av sopsugen, inklusive terminal och maskinpark men 
exklusive kvartersnäten, av ett bolag som exploatören äger. Det betyder att bolaget 
behöver delta i eventuella diskussioner om överlåtelse. 

 
 

§ 5 

Anmälan av delegationsbeslut 
 
Tekniska nämnden tar del av följande delegationsbeslut: 
 
TNAU/2021 § 36–37. 
TNAU/2022 § 1–5. 
 
TNdel/2021 §§ 467, 474–497. 
TNdel/2022 §§ 1–38. 
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§ 6 

Anmälan av ärendelista 
 
Tekniska nämnden tar del av utsänd ärendelista. 
 
 
 
 

§ 7 

Meddelande (TND/2022:98) 
 
Tekniska nämnden tar del av utsänd attestförteckning för tekniska nämnden.  
 
 
 
 

§ 8 

Övrigt 
Inget övrigt under detta sammanträde.  
 
 
 

§ 9 

Godkännande av digitalt deltagande 
 
Beslut 
Tekniska nämnden godkänner att det digitala deltagandet vid sammanträdet har 
fungerat enligt riktlinjerna. 
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