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Maria Tiger, enhetschef  
Åsa Kling, avdelningschef §§39-44 
Erik Gunnarsson, fastighetschef  
Nils Forsberg, stadsträdgårdsmästare §§39-
44 
Nadja Palovaara, nämndsekreterare  

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

längst bak i protokollet. 
Paragrafer §§39-48 (§42 justerades omedelbart)

Underskrifter Sekreterare 
Nadja Palovaara 

Ordförande 
Magnus Persson (C) 

Justerare 
Atilla Yavuz (V) 

Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla. 
Anslaget sattes upp 2022-10-19. 
Anslaget tas ner 2022-11-10.  
Sista dag för överklagande enligt kommunallagen den 2022-11-09.  
Originalprotokollet förvaras på tekniska förvaltningen. 
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§ 39
Fastställande av föredragningslista

Tekniska nämnden fastställer utsänd föredragningslista. 



 
SOLNA STAD 
 

Protokoll 2022-10-12   
 SID 3 (11) 

 

 Signatur  
 
 

§ 40 
Delårsbokslut per augusti 2022 (TND/2021:25) 
 

Beslut 
Tekniska nämnden tar del av delårsrapporten per augusti 2022. 

Sammanfattning 
Tekniska nämnden har under perioden planerat och genomfört en mängd drift- och 
underhållsinsatser samt prioriterade investeringsprojekt inom avfalls-, stadsmiljö- och 
fastighetsverksamheterna. Nämndens verksamhet har påverkats av läget i omvärlden. 
Energipriser har påverkat utfallet i driftbudgeten. Långa leveranstider och ökande 
prisnivåer på anläggningsmaterial och bränslen har påverkat tidplaner och ekonomiskt 
utfall i vissa av investeringsprojekten. 
 
För att stödja övriga nämnder i att få ändamålsenliga och kvalitativa lokaler har 
samverkan kring långsiktiga underhålls- och investeringsbehov varit ett fokusområde 
under året. Genom ett utökat samarbete nämnderna emellan har även 
leveranskvaliteten och effektiviteten vid genomförandet av fastighetsprojekt på skolor 
och förskolor förbättrats. På Råsundaskolan har arbetet med att anpassa lokaler och 
gårdar till barn- och utbildningsförvaltningens ändrade behov fortgått. Under året har 
en renovering av Ringens förskola genomförts med syftet att skapa fler skolplatser i 
norra Solna. I Hagalund på Sunnanskolan har en helt ny aktivitetsyta bestående av 
konstgräsplan, basketplan samt ett utegym anlagts. Flera renoveringsinsatser pågår i hus 
med kulturhistoriska värden såsom Bergmarkska villan och Villa Alnäs. 
 
Bland stadsmiljöinvesteringar som pågått under perioden kan nämnas färdigställandet 
av cirkulationsplatsen i korsningen Råsundavägen/Gränsgatan samt färdigställandet av 
cykelprojekten längs Evenemangsgatan och genom korsningen 
Frösundaleden/Solnavägen. För att få bättre framkomlighet för kollektivtrafiken har 
nya körfält tillförts på Huvudstaleden i riktning mot Solna centrum. I Hagalund har 
renoveringen av torget inletts, ny asfaltsbeläggning har lagts längs Hagalundsgatan samt 
att upprustningen av mötesplatsen Rosenträdgården i Hagalundsparken är färdigställd. 
Lekplatser som rustats är bland andra Råstahem, Råsunda torg och Lövdalsparken. Nya 
gatuträd har planterats på Gustav den III Boulevard i Frösunda. Anläggandet av nytt 
naturlikt utlopp för Råstasjön inleddes under sommaren. Strandpromenaden mellan 
Augustendal och Huvudsta strandbad har restaurerats. 

Tekniska nämnden har deltagit i det projekt som planerar för ett utbyte av den 
kommunala sopsugsanläggningen i Huvudsta, som uppnått sin livslängd. Byggnation av 
den nya sopsugsanläggningen kommer att påbörjas i oktober 2022 med målsättningen 
är att ha anläggningen i drift under 2024. Avfallsplanens arbete fortgår bland SÖRAB-
kommunerna och under hösten kommer utvärdering av periodmålen 2022-2024 göras 
såväl som uppstarten av planeringen för periodmål för 2024-2026. 

Kommunfullmäktige beslutade i stadens verksamhetsplan och budget för 2022 om fem 
mål och två uppdrag för tekniska nämnden. Arbetet med nämndmålen och uppdragen 
pågår enligt plan. 
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Tekniska nämndens nettokostnader, inklusive affärsverksamhetens, uppgår för 
perioden till 10,2 mkr, vilket är 9,9 mkr mer jämfört med föregående år. Intäkterna 
uppgår till 378,1 mkr, vilket är en ökning med 13,0 mkr och beror framförallt på den 
reviderade avfallstaxan, ökade hyresintäkter samt att parkeringsintäkterna tenderar 
återgå till nivåer som innan pandemin. Kostnaderna uppgår till 388,3 mkr, vilket är 
23,5 mkr högre än föregående år. Detta beror på högre energipriser samt den 
genomlysning av investeringsprocessen som genomförts där bland annat stadens 
anvisning för gränsdragning mellan investeringsutgifter och driftkostnader tydliggjorts 
vilket resulterat i högre driftkostnader. 

Periodens positiva budgetavvikelse på 5,7 mkr beror till största delen på högre 
hyresintäkter än budgeterat. På grund av de höga elkostnaderna prognosticerar 
nämnden ett underskott på 5,2 mkr. 

Av nämndens investeringsbudget på 170,6 mkr har 77,6 mkr tagits i anspråk. Tekniska 
nämnden prognosticerar ett överskott på 20,0 mkr, vilket beror på ovan nämnda 
genomlysning av investeringsprocessen. 
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§ 41
Verksamhetsplan och budget 2023 (TND/2022:1)

Beslut 
• Tekniska nämnden fastställer förvaltningens förslag till verksamhetsplan och

budget inklusive mål, ekonomiska ramar, konkurrensplan och
internkontrollplan.

• Tekniska nämnden beslutar anta förändrade kvalitetsdeklarationer gällande:
o Renhållning av allmän platsmark
o Skötsel av gator, gång- och cykelvägar samt trafiksäkerhet
o Vård av parker och natur

• Tekniska nämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige att besluta om förändrade taxor gällande avfall samt
upplåtelse av offentlig plats.

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen beslutade i juni 2022 om förutsättningarna för budget 2023 med 
inriktning för 2024-2025. Utifrån kommunstyrelsens beslut har tekniska nämnden 
utarbetat tekniska nämndens verksamhetsplan och budget 2023.  
Kommunstyrelsen 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.

I kommunstyrelsens beslut om förutsättningar för verksamhetsplan och budget 2023 
med inriktning för 2024-2025 är tekniska nämndens nettokostnadsram för 
driftbudgeten totalt 31,2 mkr. Jämfört med budgetramen 2022 är detta en ökning med 
7,4 mkr. Förändringen beror främst på kompensation för ökade kapitalkostnader. 

Investeringsbudgeten uppgår till 120,0 mkr, vilket är en minskning med 50,6 mkr 
jämfört med budgetram 2022. Förändringen beror främst på att nämnden under 2022 
fick särskilda medel avseende politiska satsningar gällande cykelplan, förbättring av 
vattenkvaliteten i stadens vattenförekomster, lekplatsernas utemiljöer, trygghetsåtgärder 
i stadsmiljö samt återplantering i stadsmiljön. 
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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 budgetförslag förutsätter att föreslagna justeringar av avfallstaxan 
samt taxan för upplåtelse av offentlig plats blir beslutade i kommunfullmäktige i 
november och att de träder i kraft från och med 1 januari 2023. 

Övriga taxor och avgifter inom nämndens verksamhetsområden föreslås oförändrade 
inför 2023. 

Röstförklaringar 
Atilla Yavuz (V), Katsiaryna Strachal (S), Sune Holmgren (S) och Lars Bånge (S) 
deltar gemensamt inte i beslutet enligt bilaga 1. 
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§ 42 
Blåplan Solna - svar på remiss (TND/2022:773) 
 

Beslut 
Tekniska nämnden har ingen erinran till förslaget om Blåplan för Solna stad. 
Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 
 
Sammanfattning 
Kommunstyrelsen har arbetat fram ett förslag till Blåplan för Solna stad. Denna har 
remitterats till Tekniska nämnden för yttrande. 
 
En blåplan är ett kommunalt strategiskt dokument som syftar till att sammanställa 
stadens strategiska arbete för att säkerställa att miljökvalitetsnormer för vatten uppfylls 
och att stadens övriga mål kopplade till vatten nås. Planen beskriver vilka 
planeringsförutsättningar som finns för vattenmiljöerna och vilken utveckling som 
önskas. 
 
Blåplanen är uppbyggd av tre delar. Den första delen behandlar lagar och andra 
styrdokument för vattenarbetet – nationella, regionala och lokala - som planen utgår 
ifrån och förhåller sig till. Den andra delen redovisar förutsättningarna för Solnas vatten 
- vattenförekomsterna, vattenkvaliteten och vatten som resurs för friluftsliv och 
rekreation. I den tredje delen presenteras mål och strategier för det fortsatta 
vattenarbetet utifrån förutsättningarna för Solnas vatten, lagar och andra styrdokument. 
 
Blåplanen är ett tematiskt tillägg till stadens översiktsplan. 
 
Tekniska förvaltningen anser att blåplanen tydligt beskriver det strategiska arbetets 
förutsättningar och hur det ska bedrivas. Förvaltningen har inga synpunkter på planens 
beskrivningar av bakgrund, förutsättningar och intentioner.  
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§ 43 
Initiering av upphandling av säkerhetsinstallationer 
(TND/2022:977) 
 
Beslut 
Tekniska nämnden beslutar att godkänna initiering av upphandlingsarbete i enlighet 
med förvaltningens förslag. 
 

Sammanfattning 
Tekniska förvaltningen har behov av att upphandla ett ramavtal för 
säkerhetsinstallationer. 
 
Tekniska förvaltningen har tidigare upphandlat ramavtal för säkerhetsinstallationer men 
valde att invänta inköpscentralen Adda:s upphandling avseende ramavtal för 
Säkerhetsteknik 2020 istället för att upphandla behovet själva. Efter att Adda avslutat 
upphandlingen samt tecknat avtal konstaterades det att Addas ramavtal inte fullt ut 
kunde möta Tekniska förvaltningens behov. 
 
Ramavtalet som tekniska förvaltningen nu önskar upphandla omfattar entreprenader av 
varierande storlek för utbyte, nyinstallation, planerat underhåll av säkerhetsinstallationer 
inklusive beredskap och jour avseende säkerhetsinstallationer.  
 
Avtalstiden uppskattas uppgå till maximalt 4 år inklusive förlängningsoptioner. 
 
Avtalsvärdet uppskattas uppgå till 10 MSEK. 
 
Råsunda Förstads AB kommer ingå som avropsberättigad part på ramavtalet. 
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§ 44
Information från förvaltningen

Nils Forsberg, stadsträdgårdsmästare, informerar om uppdatering av skötselplan 2022 
för Igelbäckens naturreservat. Information om uppdatering av skötselplanen gavs vid 
nämndens sammanträde den 15 juni. 

Åsa Kling, avdelningschef, informerar om sopsugen i Ulriksdal och i Huvudsta. 
Sopsugen i Ulriksdal togs i drift i juni 2022, och byggstart för sopsugen i Huvudsta är 
oktober 2022. 

David Nordin, stadsmiljöchef, informerar om stadsmiljöinvesteringar under 2022 på 
stadsmiljöavdelningen. 

Erik Gunnarsson, fastighetschef, informerar om insatser under 2022 på 
fastighetsavdelningen.  

Catarina Ericsson, förvaltningschef, informerar om planerade energibesparingar 
gällande belysning i Solna stad, nödvattenplanering och uppdatering av 
arbetsmiljödelegationer. 

§ 45

Frågor till förvaltningen 

Gunnar Ihrén (L) har lämnat in en fråga om upprustning av omklädningsrummen i 
Skytteholmsskolan samt översyn av Skytteholmsskolans skolgård.

Erik Gunnarsson besvarar frågan och meddelar att omklädningsrummen renoverades 
senast 2019, men har tyvärr drabbats av mycket skadegörelse. Felavhjälpande 
åtgärder genomförs självklart för att återställa funktionen, men vad gäller större 
renovering prioriteras andra omklädningsrum. 

§ 46

Anmälan av delegationsbeslut 

Tekniska nämnden tar del av följande: 

TNAU/2022 §19-37. 

TNdel/2022 § 264–426.  
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Delegationsbeslut om boendeparkeringstillstånd för perioden 2022-06-01– 2022-09-30. 
 
Delegationsbeslut om schakttillstånd för perioden 2022-06-01– 2022-09-30, med 
följande ärendenummer:  
 
ST_20220630_1330, ST_20220602_1276, ST_20220812_1373, ST_20220810_1369, 
ST_20220923_1449, ST_20220627_1324, ST_20220926_1455, ST_20220926_1454, 
ST_20220926_1456, ST_20220923_1450, ST_20220928_1489, ST_20220928_1483, 
ST_20220927_1461, ST_20220928_1486, ST_20220929_1495, ST_20220930_1497, 
ST_20220923_1448, ST_20220630_1331, ST_20220914_1424, ST_20220909_1413, 
ST_20220816_1377, ST_20220704_1339, ST_20220603_1280, ST_20220617_1290, 
ST_20220701_1335, ST_20220617_1291, ST_20220718_1352, ST_20220117_1009, 
ST_20220921_1446, ST_20220822_1384, ST_20220627_1325, ST_20220802_1368, 
ST_20220421_1197, ST_20220314_1121, ST_20220525_1271, ST_20220919_1436, 
ST_20220830_1391, ST_20220817_1379, ST_20220908_1404, ST_20220704_1338, 
ST_20220914_1425, ST_20220914_1423, ST_20220907_1401, ST_20220816_1374, 
ST_20220811_1371, ST_20220602_1278, ST_20220907_1400, ST_20220907_1399, 
ST_20220819_1382, ST_20220712_1348, ST_20220812_1372, ST_20220819_1381, 
ST_20220610_1285, ST_20220728_1357, ST_20220728_1359, ST_20220728_1361, 
ST_20220609_1284, ST_20220614_1287. 
 
Delegationsbeslut om flytt av fordon för perioden 2022-06-01–2022-09-30, med 
följande ärendenummer:  
 
SLN220527-092859109, SLN220708-091520153, SLN220714-114516187,  
SLN220718-151050526, SLN220714-094152352, SLN220714-095426316  
SLN220720-102045444, SLN220719-065649117, SLN220815-064447496. 
 
Delegationsbeslut om trafikanordningsplaner (TA-planer) för perioden 2022-06-30-
2022-09-30, med följande ärendenummer:  
 
TA_20220816_1376, TA_20220824_1387, TA_20220824_1386, TA_20220707_1346, 
TA_20220629_1328, TA_20220623_1317, TA_20220816_1375,TA_20220907_1398, 
TA_20220621_1310, TA_20220824_1388, TA_20220621_1309, TA_20220902_1394, 
TA_20220928_1485, TA_20220925_1452, TA_20220925_1453, TA_20220921_1444, 
TA_20220928_1488, TA_20220829_1389, TA_20220925_1451, TA_20220725_1353, 
TA_20220923_1447, TA_20220725_1354, TA_20220921_1445, TA_20220912_1418, 
TA_20220818_1380, TA_20220915_1428, TA_20220914_1426, TA_20220705_1340, 
TA_20220830_1393, TA_20220512_1255, TA_20220820_1383, TA_20220914_1422, 
TA_20220914_1421, TA_20220712_1349, TA_20220628_1327, TA_20220621_1308, 
TA_20220912_1419, TA_20220817_1378, TA_20220830_1390, TA_20220603_1281, 
TA_20220906_1396, TA_20220728_1364, TA_20220602_1277, TA_20220621_1311, 
TA_20220623_1314, TA_20220823_1385, TA_20220726_1355, TA_20220524_1270, 
TA_20220607_1282, TA_20220707_1347, TA_20220701_1333, TA_20220520_1267, 
TA_20220608_1283, TA_20220701_1332, TA_20220728_1362, TA_20220728_1358, 
TA_20220728_1360, TA_20220621_1312, TA_20220628_1326, TA_20220728_1356, 
TA_20220630_1329, TA_20220713_1351, TA_20220616_1289, TA_20220614_1288, 
TA_20220602_1275, TA_20220602_1279, TA_20220622_1313, TA_20220617_1292, 
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TA_20220601_1274, TA_20220527_1272, TA_20220619_1293, TA_20220619_1294, 
TA_20220619_1295. 
 
 

§ 47 
Anmälan av ärendelista  
 
Tekniska nämnden tar del av utsänd ärendelista. 
 
 

§ 48 
Övrigt  
 
Ordförande informerar om att ett studiebesök på Returpunkten i Solna centrum 
förhoppningsvis blir innan nämndens novembersammanträde. 
 
 
 
 
 



Solna 12 oktober 2022 

Tekniska nämnden, ärende 5 

Verksamhetsplan och budget 2023 

2022:1 

Röstförklaring 

Vänsterpartiet och Socialdemokraterna deltar inte i beslutet om Tekniska nämndens 
verksamhetsplan och budget för 2023 utan hänvisar till egna kommande 
budgetförslag. 

Atilla Yavuz (V)  Katsiaryna Strachal (S) 

Bilaga 1 till TND/2022-10-12 § 41

,,.. Socialdemokraterna G 
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