
 
Solna den 28 februari 2022 

Enkel fråga till Kultur- och fritidsnämndens ordförande Peter Edholm 
 
Enkel fråga om Sport & Lek 
 
Under föregående fullmäktige debatterades Vänsterpartiets interpellation om Sport & Lek. 
Kultur- och fritidsnämndens ordförande framhöll att utlåning finns på totalt fem platser runt 
om i staden, vilket även är det som anges på stadens hemsida. På Överjärva gård är det 
endast styltor och en slags hinderbana som kan lånas och på biblioteket är det brädspel, 
vilket alltså innebär att det inte är möjligt att låna någon sport- eller friluftsutrustning där. 
Utlåningen på Bergshamra IP tycks fungera väl, men är endast tillgänglig några timmar på 
söndagarna under 2,5 månader. Det gör att de två ”stora” och något mer permanenta 
utlåningsplatserna, enligt stadens hemsida, är Skytteholmsparken samt Q-lans fritidsgård.  
 
När Vänsterpartiet nyligen besökte fritidsgården Q-lan framkom det dock att fritidsgården och 
dess personal inte alls ansvarar för någon utlåning av Sport & Lek-utrustning och aldrig har 
gjort det. Utrustningen finns inte heller i fritidsgårdens lokaler. Detta trots att det under sex 
månaders tid har stått på stadens hemsida att utlåning sker på Q-lan, och står så även när 
denna enkla fråga författas. Även Q-lans öppettider och telefonnummer anges på stadens 
Sport & Lek-hemsida. Så sent som på senaste fullmäktige framhöll Kultur- och 
fritidsnämndens ordförande det fantastiska i att kunna låna sport- och friluftsutrustning så 
sent som 23.00, vilket är Q-lans stängningstid på fredagar. I praktiken förekommer dock 
ingen utlåning alls på fritidsgården och det har heller aldrig gjort det.  
 
Det är oroväckande att nämndens ordförande inte tycks känna till detta, och att medborgarna 
inte kan lita på att informationen på stadens hemsida är korrekt.  
 
Med anledning av ovanstående ställer vi följande fråga till Kultur- och fritidsnämndens 
ordförande: 
Hur kommer det sig att informationen på stadens hemsida om Sport & Leks utlåningsplatser 
är inkorrekt?  
 

  
 
Sandra Lindström            
Vänsterpartiet              



 

  
 

Kommunfullmäktige den 28 februari 2022 

Enkel fråga till tekniska nämnden om vanskötsel av Huvudsta gamla skola. 

Denna vackra kulturbyggnad har stått utan hyresgäst i många år nu (6 år tror jag] och börjat 
förfalla p.g.a. obefintligt underhåll av kommunen. 

1. De vackra fönsterramarna på den översta våningen har tappat mycket av sitt ytfärgskydd vilket 
leder till att ramarna ruttnar. 
2. Kopplingen mellan den integrerade hängrännan på taket och stupröret är bristfällig vilket gör 
att regnvatten sprutar på den putsade fasaden som då blir extremt fuktig och spricker. 

Detta har hänt på höger sida om entredörren samt vid takfoten. En faktor som spelar in i 
sammanhanget är att ett putsat tegelhus måste ha grundvärme så att fukt vandrar ut från 
fasaden. Länsstyrelsen kräver att en kommun sköter sina kulturella byggnadsminnen. 

Med bakgrund av ovanstående frågar jag: 

Avser tekniska nämnden åtgärda bristerna innan huset förfaller mera? 

Kjell Johannson (SD) 



Svar på interpellation angående kommunens kemikalieplan 
 
Tack Hélène Sevastik för en viktig interpellation! 
 
Farliga ämnen som är svåra att bli av med finns överallt omkring oss. I kläder, leksaker, 
hygienprodukter, elektronik, möbler och byggmaterial. Sådana kemikalier behöver fasas ut 
eftersom de bland annat kan ge allergier och vara hormonstörande eller till och med 
cancerframkallande.  
 
De senaste åren har frågan om en giftfri vardag uppmärksammats allt mer i kommunsverige, 
inte minst genom Naturskyddsföreningens Operation giftfri förskola och regeringens 
satsningar på en giftfri miljö för barnen och vår hälsa. En väsentlig anledning till att arbetet då 
utgick särskilt från barnen är som bekant att barn är mer känsliga för kemikalier - 
immunförsvaret, hjärnan och andra organ är inte fullt utvecklade hos barn som därför löper 
större risk för negativa effekter i kontakt med gifter - och barn är på vissa sätt också mer 
exponerade för kemikalier - de andas snabbare och de äter och dricker mer i förhållande till 
sin vikt än vad vuxna gör, de känner och smakar på saker som inte vuxna gör och de kryper 
och leker på golv där det ofta finns damm med ansamlingar av kemikalier. När Solna stad 
2015 valde att ta fram en kemikalieplan var det därför naturligt att även här inleda arbetet med 
att minska kemikalierna bland de yngsta solnaborna. Projektet utvidgades dock från att, som 
på många andra håll, enbart omfatta förskolan till att också gälla skolan. 
 
Det kan potentiellt finnas anledning att så här, några år senare, fundera över att eventuellt 
bredda arbetet och även inkludera andra delar av kommunens verksamhet. I samband med 
Miljö- och hälsoskyddsnämndens hälsoskyddstillsyn i kommunala verksamheter 
uppmärksammar dock stadens inspektörer givetvis eventuella brister och utvecklingsområden 
vad gäller kemikaliehantering som de stöter på. Miljöövervakningsenheten har också under 
2020 inventerat fallskyddsmattor av gummi på alla kommunala lekplatser och skolor och 
kommit med rekommendationer till Tekniska förvaltningen om hur ytorna ska hanteras nu 
och vid framtida renoveringar. Under 2020-2021 har också ett projekt pågått på stadens 
idrottsanläggningar med konstgräs, där vi i den blågröna majoriteten har haft en särskild 
budgetsatsning för att minska spridningen av konstgräsgranulat, vilket också är en viktig 
kemikaliefråga. Icke att förglömma görs också på Miljöavdelningen varje dag ett stort arbete 
med tillsyn för att hindra spridningen av gifter i miljön och påverkan på människors hälsa i 
stort. Det gäller inte minst åtgärderna kring den gamla kemtvätten Snabbtvätt i Hagalund, 
båtuppställningsplatser och olika sorters förorenad mark samt tillsyn mot kemiska produkter i 
affärer, tatueringsfärger, kosmetika, hygieniska produkter med mera, för att inte tala om 
livsmedelskontrollen och det som görs där vad gäller innehåll i produkter vi äter och dricker. 
 
Mot bakgrund av ovanstående svarar jag: 
 
Varför har inte Solna stads kemikalieplan uppdaterats sedan 2015? 
Då det redan har gjorts viktiga insatser inom de känsligaste verksamheterna, förskola och 
skola, och det nu finns en god kännedom om frågan på berörda förvaltningar och ute i 
verksamheterna har en uppdatering av kemikalieplanen inte varit det högst prioriterade. 2015 
beslutades också en ny miljöstrategi som sedan reviderades 2020 och i den står att “Stadens 
verksamheter ska undvika användningen av farliga ämnen och hantera kemikalier på ett sätt 
som minimerar riskerna”, något som alltså gäller stadsövergripande.  
 



Varför finns ingen kemikalieplan för andra kommunala verksamhetsområden än skola 
och förskola? 
Som ovan nämnt var det mest angeläget att ta fram en kemikalieplan för dessa två 
verksamheter där barn vistas. Eftersom den stadsövergripande miljöstrategin slår fast klart 
och tydligt att användning av farliga ämnen ska undvikas i alla verksamheter och att 
kemikalier ska hanteras så att risker minimeras kan det också argumenteras för att det finns en 
tydlig styrning av kemikaliearbetet även inom övriga verksamheter. I övrigt görs också, som 
ovan nämnt, insatser även inom exempelvis kultur- och fritidsnämndens verksamheter.  
 
Beslut om ev framtagande av en ny kemikalieplan eller ytterligare styrdokument som berör 
andra nämnder i staden är dock inte Miljö- och hälsoskyddsnämndens utan 
Kommunstyrelsens ansvarsområde, då det är Kommunstyrelsen som har det 
stadsövergripande ansvaret. Miljö- och hälsoskyddsnämnden är en tillsynsmyndighet som kan 
utöva tillsyn och förelägga aktörer att vidta åtgärder om det finns lagstöd för det. Nämnden 
kan också agera som expertkompetens och bistå andra nämnder i arbetet med exempelvis 
kemikaliefrågan, vilket var just det nämnden/förvaltningen gjorde 2015 då det ännu inte fanns 
någon anställd miljöstrateg på stadsledningsförvaltningen. 
 
Vad gör Solna stad för att reducera miljö- och hälsofarliga kemikalier i dess olika 
verksamhetsområden?  
Se beskrivningarna ovan. 
 
 
Solna 2021-09-13 
 
Victoria Johansson (MP) 
Miljö- och hälsoskyddsnämndens ordförande 
 
 
 
 



 
 

INTERPELLATION till ordförande i miljö- och hälsoskyddsnämnden Victoria 

Johansson angående kommunens kemikalieplan 

Inom EU finns det runt 30 000 kemiska ämnen i omlopp. I Sverige finns det runt 10 000 kemikalier som 

ökar med andelen importerade varor. Av dessa kemikalier finns det även de som är farliga för hälsan och 

miljön. Det är ämnen som är cancerframkallande, hormonpåverkande, som skadar arvsmassan eller 

fortplantningsförmågan. Smutsavvisande ytskikt på papper innehåller exempelvis ofta det hormonstörande 

ämnet Bisfenol A. Bly, koboltsulfat och kadmiumföroreningar återfinns bland annat i färg och är 

miljöfarligt med långtidseffekter, reproduktionstoxiskt och cancerframkallande. De senare orsakar även 

organskador. För att säkerställa rena sjöar, hav, dricksvatten och inte skada människors hälsa behöver 

användningen av farliga kemikalier upphöra. 

För att reducera miljö- och hälsofarliga kemikalier är det viktigt att kommunen identifierar farliga 

kemikalier för att därefter utesluta dessa från verksamheten, något som fördelaktigt görs genom en 

kemikalieplan. Kunskapen behöver bland annat förmedlas i upphandlingar.  

Solna stad har en kemikalieplan, men den författades 2015 och behöver uppdateras. I planen nämns 

exempelvis att ”gammal elektronik” behöver rensas ut från skol- och förskoleverksamhet eftersom det är 

en potentiell källa till skadliga kemikalier. I en del elektronik återfinns cancerframkallande 

berylliumföreningar och det gäller även modern elektronik. Idag köps ofta elektronik in till skolor och 

förskolor i form av pedagogiska hjälpmedel, för lek eller dylikt, men den omfattas således inte i 

kemikalieplanens formulering. Den plan som finns behöver därför utvecklas för att vara i linje med nya 

forskningsrön och aktuell vetenskap. 

Solna stads nuvarande kemikalieplan är endast riktad till skol- och förskoleverksamhet. Därtill, finns ingen 

plan för utfasning av kemikalier i annan kommunal verksamhet, exempelvis inom äldreomsorgen eller för 

lekplatser där barn vistas. Solna stad behöver minska miljö- och hälsofarliga kemikalier i hela sin 

verksamhet. Den nuvarande kemikalieplanen behöver således utvecklas, uppdateras och omfatta fler 

verksamheter.  

Med anledning av ovanstående undrar jag: 

• Varför har inte Solna stads kemikalieplan uppdaterats sedan 2015? 

• Varför finns ingen kemikalieplan för andra kommunala verksamhetsområden än skola och 

förskola? 

• Vad gör Solna stad för att reducera miljö- och hälsofarliga kemikalier i dess olika 

verksamhetsområden? 

 

Solna den 30 augusti 2021 

 

 

 

 

Hélène Sevastik 

Socialdemokraterna 
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SOLNA STAD 
 

Protokollsutdrag 2021-09-27  
 SID 1 (1) 

 

 
Signatur  

Kommunfullmäktige  
 

§ 226 
Svar på interpellation av Hélène Sevastik (S) till miljö- och 
hälsoskyddsnämndens ordförande om kommunens 
kemikalieplan (KS/2021:166) 
 
Kommunfullmäktige beslutar att bordlägga interpellationen. 
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SOLNA STAD 
 

Protokollsutdrag 2021-10-25  
 SID 1 (1) 

 

 
Signatur  

Kommunfullmäktige  
 

§ 253 
Svar på interpellation av Hélène Sevastik (S) till miljö- och 
hälsoskyddsnämndens ordförande om kommunens 
kemikalieplan (KS/2021:166) 
 
Kommunfullmäktige beslutar att bordlägga interpellationen. 
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SOLNA STAD 
 

Protokollsutdrag 2022-01-31  
 SID 1 (1) 

 

 
Signatur  

Kommunfullmäktige  
 

§ 5 
Svar på interpellation av Hélène Sevastik (S) till miljö- och 
hälsoskyddsnämndens ordförande om kommunens 
kemikalieplan (KS/2021:166) 
 
Kommunfullmäktige beslutar att bordlägga interpellationen. 
 
 
 
 
 
 
  

I 



Svar på interpellation från Katsiaryna Strachal (S) om laddstolpar 
 
Jag delar helt interpellantens bild att utbyggnad av publikt tillgänglig laddinfrastruktur är en viktig del av 
omställningen till mer hållbara drivmedel för vägtrafiken. Det är nu över fem år sedan Centerpartiet i 
Solna som lokalt parti tog fram en egen rapport om utmaningarna med denna omställning och med att 
tillhandahålla fler möjligheter till laddning av elbilar i en stad av Solnas sort. Mycket av det som stod i den 
rapporten har visat sig stämma väl med den utveckling som sedan skett. Av de förslag som las fram har en 
del redan blivit verklighet, och andra, likt fler publika laddstolpar, har tagit längre tid att förverkliga.  
 
Stadens arbete med att förbättra den publika laddinfrastrukturen inleddes med att Bostadsstiftelsen 
Signalisten monterade totalt sex laddstolpar i staden. Dessa laddstolpar är av typen ”schuko” (vägguttag 
av standardtyp) och motsvarar inte längre den standard som elbilister idag förväntar sig, då de bara kan 
leverera drygt 2 kW. Både i laddhastighet och elsäkerhetsmässigt anses de numera undermåliga jämfört 
med dagens lösning. Idag är europeisk standard för ladduttag av typ 2 den lösning som gäller, såväl för 
långsam- och destinationsladdning. Uttag av denna sort klarar av att leverera upp till 22 kW effekt, och de 
flesta bilar kan laddas fulla på några få timmar vid denna typ av uttag.  
 
Staden har också jobbat på flera andra sätt för att underlätta för elbilister inom staden. 
Bostadsrättsstiftelsen Signalisten har jobbat aktivt med att montera laddboxar i sina garage, och erbjuder 
dem också för uthyrning till såväl boende som utomstående. 
 
Klimat- och energirådgivningen har genom kampanjen ”Fixa laddplats” jobbat aktivt med att i flera 
omgångar upplysa såväl bostadsrättsföreningar, villaägare och andra fastighetsägare med garage- och 
parkeringsplatser om hur man på bästa sätt jobbar med att bygga ut laddinfrastruktur. Ett större antal 
sådana aktörer har exempelvis utnyttjat de bidrag som funnits i det statliga stödsystemet Klimatklivet, och 
erbjuder dessa som uthyrning av fasta platser till egna boende och ibland också externa hyresgäster. Flera 
större publika garage har likaså i Solna också installerat omfattande möjligheter till publik laddning. På 
många håll i centrala regionkärnan är det just laddboxar i publika garage som kommit att bli de publikt 
tillgängliga laddplatser som är enklast att bygga ut och som är åtkomliga för allmänheten. Det 
förekommer också några laddplatser på privata utomhusparkeringar. 
 
Jag har tagit mig tiden att kolla upp hur många publika laddpunkter (en laddplats kan bestå av flera 
laddpunkter och då användas för flera bilar av typ 2), baserat på två källor. Se tabell som jag lagt som 
bilaga till detta svar. Den visar tydligt att det på detta vis installerats relativt många laddpunkter de senaste 
åren. Då det inte finns någon skyldighet att rapportera in laddplatser centralt, ligger förmodligen 
sanningen närmare kombinationen av de två källorna – och det finns i så fall alltså idag över 200 publikt 
tillgängliga laddplatser av typ långsam- och destinationsladdning tillgängliga i Solna. 
 
Dessa laddplatser som erbjuds av privata markägare har dock växt fram mycket ojämnt över staden. Som 
tabellen visar är de koncentrerade främst till större besöksmål, som nyare kontorsbyggnader, köpcentrum 
samt Karolinska-området. Det gör att de inte uppfyller behovet av publik laddning från mer än vissa 
solnabor. 
 
För att få en möjlighet till utbyggnad av publika laddmöjligheter beslutade därför tekniska nämnden, i 
slutet av förra mandatperioden, att som en del av den s.k. tjänstekoncessionsupphandlingen, också låta 
uppföra publika laddplatser. Beslutet var enhälligt, och omfattade alltså också de ledamöter som tillhör 
Socialdemokraterna. Tjänstekoncessionsupphandlingen avsåg att byta möjlighet till att sätta upp 
reklamtavlor i stadsmiljön mot skyldigheten att i stadsmiljön uppföra ett antal olika nyttigheter, som 
exempelvis busshållplatser, offentliga toaletter och just laddplatser för elbilar. Upphandlingens utfall blev 
vad gäller laddstolpar blev totalt 40 laddstolpar med dubbla uttag av typ 2 om effekt på minst 2x11 kW. 
Det handlar alltså om totalt 80 sk laddpunkter spridda över hela staden så alla solnabor ska ha en av dessa 
laddplatser i någorlunda närhet till sin bostad.  



 
I södra Solna har leverantören valt att samarbeta med laddoperatören Virta för betalning av laddningen. I 
norra Solna har den andra leverantören valt att istället samarbeta med laddoperatören Park & Charge. 
Staden har åtagit sig att inför driftsstart på respektive plats anta nya lokala trafikföreskrifter (LTFer) och 
därmed också sätta upp vägmärke som anger att de är laddplatser, så de kan användas tillägnat sitt syfte 
och att felparkerande bilar som inte är eldrivna kan få parkeringsanmärkning. 
 
Tyvärr har processen med att uppföra dessa laddplatser dragit ut riktigt rejält på tiden. Flaskhalsen har 
varit att få elnätägaren att ordna med inkoppling till elnätet. Som framgår av mitt svar på fråga 1 nedan, så 
är det en process som tagit orimligt lång tid, något som varit högst frustrerande för såväl oss politiker i 
tekniska nämnden, stadens tjänstemän på tekniska förvaltningen och också våra leverantörer. Jag har i 
lokaltidningen minst två gånger fått beklaga förseningen efter att frustrerade elbilister undrat var dessa 
utlovade platser tagit vägen. Nu börjar så smått äntligen komma besked om att de första laddstolparna så 
sakta börjar inkopplas till elnätet. Min förhoppning är att de första av dem inom kort också ska kunna 
vara helt driftsatta och börja vara tillgängliga för solnabor och besökare att börja använda för att fylla på 
sina elbilsbatterier. 
 

1. Varför har staden inte installerat de 40 utlovade laddstolparna till utlovat datum år 2020? 
De 40 dubbla laddstolparna med totalt 80 kommande laddpunkter, spridda i hela Solna, är en del 
av det tjänstekoncessionsavtal som staden har med två aktörer som erbjuds reklamplatser i staden 
där motprestationerna sker i form av flera olika nyttigheter i stadsmiljön.  
 
De två aktörerna har i god tid, redan under 2019, gjort föranmälningar om att ansluta el till de 
platser där laddstolparna ska placeras. Därefter har det dröjt ca 10 månader innan offerter på 
anmälningarna lämnats av elnätsägaren. Offerterna har returnerats i princip med vändande post. 
Därefter har det dröjt upp till 12 månader innan elinstallationsarbetena har utförts av elnätägaren. 
Det är med andra ord ledtider hos elnätägaren som varit den huvudsakliga orsaken till dröjsmålet.  
 
De olika koncessionshavarna har under tiden agerat lite olika. I område nord har aktören valt att 
sätta upp stolparna i förväg och därefter väntat på att elnätägaren ansluter. I område syd har den 
andra aktören inte velat ställa ut stolpar som inte haft någon funktion tills det blivit klart med ett 
datum för inkoppling av el. Detta för att man från det företaget haft oro för att stolparna skulle ta 
skada under den period då de skulle finnas i stadsmiljön men inte vara inkopplade. 

 
2. När planerar Solna stad att dessa ska vara installerade och fungerande för allmänheten att 

använda? 
Målsättningen är idag att samtliga 40 stolpar / 80 laddpunkter ska vara driftsatta under 2021, men 
eftersom allt hänger på att elnätägaren också hinner ansluta alla stolparna, ska det betraktas som 
en förhoppning från min sida, och inte ett löfte. 
 

3. Hur många fungerande laddstolpar kan solnaborna förvänta sig ska finnas på kommunal mark i 
Solna i slutet av detta år? 
Se föregående svar. Förutsättningarna för att samtliga 40 laddstolpar / 80 laddpunkter är driftsatta 
till slutet av året är goda, men det är beroende av att elnätägaren ska hinna ansluta stolparna. 

 
 
2021-09-15 
Magnus Persson (C) 
Ordförande Tekniska nämnden 



Bilaga till interpellationssvar 2021-09-15 
 
Antal publikt tillgängliga laddpunkter av typ 2 i Solna enligt två källor, per dagens datum. 
 
Plats   Stadsdel Enligt Uppladdning.nu Enligt ChargeFinder  
Fridensborgsvägen 60-64  Järvastaden 8 
Mönstringsvägen 9  Järvastaden   10 
Peab, Drottning Kristinas Esplanad 12B Nya Ulriksdal   33 
NCC Järva krog  Ritorp 30 
Ekorrstigen 2   Bergshamra   4 
Mall of Scandinavia  Arenastaden 16  62 
Snabbladdare Vattenfalls huvudkontor Arenastaden 1  1 
Solna Centrum parkeringsdäcket Skytteholm 10 
Solna strandväg 96  Solna strand 4  4 
Restaurang Asplund  Ingenting 4  4 
Hufvudsta Gård  Huvudsta 10 
P-Huset Skruven, KI  Tomteboda 32 
Berzelius väg 18  Hagastaden 12  12 
S:t Eriks Ögonsjukhus, Eugeniavägen 12 Hagastaden   15 
OKQ8 Solnavägen  Hagastaden 4  4 
McDonalds Solnavägen  Hagastaden   2 
   Summa 131  151 



Komplettering till svar på interpellation från Katsiaryna Strachal (S) om 

laddstolpar 
 

Då behandlingen av interpellationen ett flertal tillfällen bordlagts, och vi nu passerat årsskiftet som 

omnämns i mitt svar, vill jag komplettera svaret med information om vad som hänt sedan september med 

tjänstekoncessionsavtalet i form av en karta. Hade vi hållit kommunfullmäktige fysiskt hade jag kanske 

valt att helt enkelt endast visa bilden på fullmäktiges storskärm i samband med min föredragning, men då 

vi kommer samlas digitalt väljer jag att istället göra en skriftlig komplettering till interpellationssvaret. 

Detta för att vi ska slippa tekniskt krånglig hantering av bildvisning i digitala mötet. 

 

På varje plats i kartan finns antingen en eller två laddstolpar med dubbla uttag, dvs 2 alternativt 4 

laddpunkter per plats. Som framgår av kartan är de flesta av dessa laddplatser nu i drift, men dessvärre har 

min förhoppning om att de alla skulle vara igång till årsskiftet inte infriats. 

 

 
 

Blå punkt = i drift. 

Röd punkt = ej i drift. 

Grön punkt = status oklar. 

 

2022-01-27 

Magnus Persson (C) 

Ordförande Tekniska nämnden 
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INTERPELLATION till tekniska nämndens ordförande Magnus Persson 
angående laddstolpar i kommunal regi 

Redan nu växer antalet elbilar i Sverige och inte minst i Solna. Behovet av åtgärder som minskar 

miljöpåverkan ökar hela tiden. Tillgång till laddstolpar är en viktig faktor för att stimulera en 

övergång till en elektrifierad bilism och på så sätt bilismens klimatpåverkan. Här spelar 

kommunen en nyckelroll. Erbjuds medborgarna goda möjligheter att hålla sig med elbil så 

kommer intresset med all säkerhet att öka. En god tillgång på laddstolpar är en grundläggande 

förutsättning för att inneha elbil.  

Solna stads styrande politiker lovade att installera 40 laddstolpar fram till 2020. Det löftet har 

brutits. Bara sex laddstolpar har hittills satts upp.  

Med denna bakgrund frågar jag ordföranden för tekniska nämnden:  

 

• Varför har staden inte installerat de 40 utlovade laddstolparna till utlovat datum år 2020? 

• När planerar Solna stad at dessa ska vara installerade och fungerande för allmänheten att 

använda? 

• Hur många fungerande laddstolpar kan solnaborna förvänta sig ska finnas på kommunal 

mark i Solna i slutet av detta år? 

 

 
Solna den 30 augusti 2021 

 
 

 
 
Katsiaryna Strachal  

Socialdemokraterna 

 
 
 

 
 
 

.-:a 
~• Socialdemokraterna 



 
SOLNA STAD 
 

Protokollsutdrag 2021-09-27  
 SID 1 (1) 

 

 
Signatur  

Kommunfullmäktige  
 

§ 227 
Svar på interpellation av Katsiaryna Strachal (S) till tekniska 
nämndens ordförande om laddstolpar i kommunal regi 
(KS/2021:167) 
 
Kommunfullmäktige beslutar att bordlägga interpellationen. 
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SOLNA STAD 
 

Protokollsutdrag 2021-10-25  
 SID 1 (1) 

 

 
Signatur  

Kommunfullmäktige  
 

§ 254 
Svar på interpellation av Katsiaryna Strachal (S) till tekniska 
nämndens ordförande om laddstolpar i kommunal regi 
(KS/2021:167) 
 
Kommunfullmäktige beslutar att bordlägga interpellationen. 
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SOLNA STAD 
 

Protokollsutdrag 2021-12-20  
 SID 1 (1) 

 

 
Signatur  

Kommunfullmäktige  
 

§ 300 
Svar på interpellation av Katsiaryna Strachal (S) till tekniska 
nämndens ordförande om laddstolpar i kommunal regi 
(KS/2021:167) 
 
Kommunfullmäktige beslutar att bordlägga interpellationen. 
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SOLNA STAD 
 

Protokollsutdrag 2022-01-31  
 SID 1 (1) 

 

 
Signatur  

Kommunfullmäktige  
 

§ 7 
Svar på interpellation av Katsiaryna Strachal (S) till tekniska 
nämndens ordförande om laddstolpar i kommunal regi 
(KS/2021:167) 
 
Kommunfullmäktige beslutar att bordlägga interpellationen. 
 
 
 
 
 
 
 
  

I 



Svar på interpellation angående klimatneutral livsmedelskedja 
 
Tack för interpellationen, Hélène Sevastik har frågat mig: 
 
Hur jobbar Solna idag med att ge nämnder goda förutsättningar för att fatta klimatsmarta 
val inför upphandling, inköp och tecknandet av nya leverantörsavtal? 

Kommunstyrelsen beslutade i juni 2021 om en ny upphandlingsstrategi. I strategin framgår 
att stadens styrelse och nämnder ska ställa miljö- och klimatkrav i de upphandlingar där det 
bedöms vara möjligt och relevant. Utgångspunkten är ”Strategi för Solna stads miljöarbete”, 
”Strategi för minskad klimatpåverkan och anpassning till ett förändrat klimat” samt ”Solna 
stads strategi för hälsosam och hållbar mat”.  
 
Matstrategin, som antogs i november 2020 av kommunstyrelsen, följer och är en precisering 
av Livsmedelsverkets måltidsmodell för måltider i skola, vård och omsorg. I matstrategin 
framgår att staden vid upphandling av livsmedel och måltidstjänster ska ställa krav med 
hänsyn till miljö och klimat, djurskydd och social hållbarhet. Staden ska även, i enlighet med 
klimatstrategin, minska miljöpåverkan från livsmedelskonsumtion genom att i högre 
utsträckning köpa in livsmedel med mindre påverkan på miljön, sett utifrån hela 
livsmedelskedjan. Det kan exempelvis handla om att öka andelen proteinrika vegetabilier 
och att variera livsmedel efter säsong. Kött som köps in ska följa högt ställda djurskyddskrav, 
vilket ställer krav på god djurhållning. Fisk ska väljas med omsorg från hållbara bestånd, d v s 
fisk som i första hand är MSC- eller ASC märkt. När det gäller ekologiska livsmedel ska de 
livsmedel som har störst effekt ur miljö- och hälsosynpunkt prioriteras, exempelvis 
mejeriprodukter, kött, kaffe, potatis, bananer och vindruvor. 
 
Sammantaget ger de av kommunstyrelsen framtagna strategidokumenten god vägledning 
för både beställare och upphandlare i arbetet med att fatta kloka beslut inför upphandling 
och inköp. Dessutom finns miljö- och klimatstrategisk kompetens på 
stadsledningsförvaltningen som stödjer både beställare och upphandlare i kravställandet 
inför upphandling och inköp. 
 
 
Solna den 8 oktober 2021  
 
 
Pehr Granfalk  
Kommunstyrelsens ordförande 



   
 

 
 
INTERPELLATION till kommunstyrelsens ordförande Pehr Granfalk om 
klimatneutral livsmedelskedja 

  

Jordbruket i Sverige släpper ut 14 procent av landets totala klimatutsläpp, varav 70 procent 

kommer från animalieproduktionen. Samtidigt står livsmedelskonsumtionen för över 20 procent 

av den nationella klimatpåverkan ur ett konsumtionsperspektiv. Att välja rätt mat är alltså viktigt. 

   

Solna stad har ambitionen att ha en 100 procent klimatneutral livsmedels- och avfallshantering till 

2045. I kommunens klimatstrategi framgår det att staden ”ska ställa klimatkrav vid inköp och 

upphandling av varor och tjänster som berör livsmedel och minska klimatpåverkan från 

livsmedelskonsumtion genom att i högre utsträckning köpa in livsmedel med mindre påverkan på 

klimatet, sett utifrån hela livsmedelskedjan”. 

 

Däremot åligger ansvaret för upphandling, inköp och leverantörsavtal respektive nämnd. Det är 

respektive nämnd som ska avgöra vilka miljö- och klimatkrav som bedöms vara möjliga och 

relevanta att ställa i respektive upphandling. 

 

Med anledning av ovan undrar jag: 

 

• Hur jobbar Solna idag med att ge nämnder goda förutsättningar för att fatta klimatsmarta 

val inför upphandling, inköp och tecknandet av nya leverantörsavtal? 

 

  

  

Solna den 27 september 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hélène Sevastik  
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SOLNA STAD 
 

Protokollsutdrag 2021-10-25  
 SID 1 (1) 

 

 
Signatur  

Kommunfullmäktige  
 

§ 256 
Svar på interpellation av Hélène Sevastik (S) till 
kommunstyrelsens ordförande om klimatneutral 
livsmedelskedja (KS/2021:183) 
 
Kommunfullmäktige beslutar att bordlägga interpellationen. 
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SOLNA STAD 
 

Protokollsutdrag 2021-12-20  
 SID 1 (1) 

 

 
Signatur  

Kommunfullmäktige  
 

§ 302 
Svar på interpellation av Hélène Sevastik (S) till 
kommunstyrelsens ordförande om klimatneutral 
livsmedelskedja (KS/2021:183) 
 
Kommunfullmäktige beslutar att bordlägga interpellationen. 
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Protokollsutdrag 2022-01-31  
 SID 1 (1) 

 

 
Signatur  

Kommunfullmäktige  
 

§ 8 
Svar på interpellation av Hélène Sevastik (S) till 
kommunstyrelsens ordförande om klimatneutral 
livsmedelskedja (KS/2021:183) 
 
Kommunfullmäktige beslutar att bordlägga interpellationen. 
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Solna 17 november 2021

Svar på interpellation från Peter Rangwe (S) angående 
barngruppernas storlek och läroplanen
Interpellanten ställer en inte bara mycket viktig, men framförallt grundläggande och tämligen 
allomfattande fråga, nämligen följande: 

Hur säkerställer barn- och förskolenämnden att alla förskolebarn i Solna stad har förutsättningar för 
en lärandemiljö som gör att läroplanens mål uppfylls?

Här kommer mitt svar:

Då själva frågan i sig är så stor - den rör ju egentligen allt vi gör och ska göra i förskolan, från 
undervisning till lokaler till vilken mat som serveras - har jag valt att begränsa svaret utifrån det 
resonemang som interpellanten för i sin brödtext. Jag har därför valt att fokusera på ledarskap, 
kompetens och personaltäthet. Detta då det är dessa tre faktorer som forskningen - och även 
skolverket -  tar upp som avgörande faktorer för verksamhetens kvalitet och måluppfyllelse. 

Barn- och förskolenämnden inrättades 2019 av skälet att det behövdes större fokus på förskolan. 
Tidigare var det lätt att förskolan hamnade i skymundan för skolan i den politiska diskussionen. 
Uppföljningen av de fristående förskolorna var, och är god, genom de tillsynsrapporter som görs, 
medan det rådde betydligt större otydlighet gällande de kommunala. Samtidigt saknades ett 
regelbundet, tydligt samarbete med det fristående aktörerna. Sedan dess har vi lagt upp ett 
långsiktigt arbete med målet att nå Skolverkets rekommendationer inom en femårsperiod. 

Några saker som har varit särskilt viktiga utgångspunkter i mitt dagliga arbete som nämndens 
ordförande har varit:

- Att det för den kommunala verksamhetens behövs ett utvecklat nära samarbete mellan politiken,  
verksamheten, professionen och central förvaltning.

- Att ha örat mot marken. Lyssna till föräldrar, för att säkerställa att den verklighetsbild som 
nämnden har överensstämmer med föräldrarnas. 

- Att göra saker och ting i rätt ordning för att verkligen nå dit vi vill.
- Att bygga upp ett väl fungerande samarbete med de fristående aktörerna, för att säkerställa 

likvärdigheten mellan kommunala och fristående. 

När det gäller samarbetet inom den kommunala verksamheten är målet att få alla, från 
pedagogerna som möter barnen varje dag i verksamheten till politikerna i nämnden, känna att de 
delar samma verklighet. Att vi delar samma verklighetsbild är avgörande för att varje barn ska få 
den utbildning och trygghet som de har rätt till. Det måste vara tydligt för politiken vad som 
fungerar väl och vad som behöver förändras så att resurserna hamnar rätt. Då detta är ett arbete 
som i mångt och mycket handlar om ledarskap, värderingar och bemötande är det inte alltid som 
det syns i dokument. Men generellt kan sägas att det är just det här arbete som ryms bakom det 
arbete som gjorts under rubrikerna organisationsförändring och ledarskap. Den 
organisationsförändring som gjorts har konstruerats för att främja tydlighet, rak kommunikation, 
öppenhet och transparens mellan nivåerna. 

Organisationsförändringen och satsningen på ett tydligt och gott ledarskap var delsteg ett. Delsteg 
två var att fokusera på kompetens. Forskning visar tydligt att personalens kompetens är avgörande 
för barnens utveckling och trygghet. Mer avgörande än barngruppernas storlek. I de kommunala 
förskolorna i Solna hade färre än 60% relevant utbildning i början av mandatperioden. Vi beslutade 
därför att göra ett rejält kompetenslyft. Målsättningen är minst en utbildad förskollärare per 



avdelning och 100% utbildad personal. I dag har vi drygt 90% utbildad personal. Vi saknar 
fortfarande ett antal förskollärare, men det närmar sig. 

Delsteg tre är att öka personaltätheten och det är också det som är fokus i budgeten för 2022. Att 
jag betonar att det handlar om personaltäthet och inte barngruppernas storlek är av två skäl. Det 
första är att vi som politiker inte bör gå in och styra exakt hur stora barngrupperna ska vara, även 
om vi kan ha ett önskemål om riktmärke. Detta då det beror på vilka barn som ingår i gruppen och 
hur respektive rektor väljer att organisera verksamheten. Det andra är att det finns gott om 
exempel i vårt land när politiker gått in och ställt krav på barngruppernas storlek, med följden att 
antalet personal per grupp minskats från det ”vanliga” tre till två. Sårbarheten i ett 
pedagogparsystem torde vara uppenbar: personal behöver kunna ha rast, gå på toaletten och rent 
av bli sjuk och kunna gå hem. Att då lämna sin parhäst ensam är av uppenbara skäl olämpligt. Det 
finns förskolor som lyckats lösa detta med att ha ”dubbla” avdelningar, det vill säga att det i 
praktiken är fyra pedagoger på en betydligt större grupp barn. Detta bör dock i så fall vara upp till 
verksamheten att avgöra och inte vi som sitter som beslutsfattare. Av denna anledning är det mer 
väsentligt att tala om personaltätheten och se till att det finns tillräckligt med personal på respektive 
enhet, som verksamheten sedan fördelar utifrån de barn och behov som finns. 

Steg ett och två - det vill säga ledarskap och kompetenslyft -  är som sagt påbörjade och fortgår. 
Steg tre - personaltäthet -  är fokus för 2022. Till detta kommer ett påbörjat arbete att öka 
samarbete med de fristående aktörerna, något som tidigare varit högst rudimentärt, men som är 
avgörande för att säkra likvärdigheten för alla våra förskolebarn i Solna. 

Slutligen: Jag har i det här svaret valt att fokusera på en process, utifrån interpellantens 
resonemang. Detta är beskrivet utifrån det arbete som pågår i verkligheten, det vill säga det som 
faktiskt görs kopplat till de mål som beskrivs i befintliga dokument. 

Anna Lasses (C)
Ordförande Barn- och förskolenämnden



 
INTERPELLATION till barn- och förskolenämndens ordförande 
Anna Lasses om barngruppernas storlek och läroplanen 

 
Solna stads barngrupper har länge varit stora och växer fortfarande. Detta, trots att det är 
viktigt att barngrupperna inte är för stora när man vill skapa en lugn, trygg och inlärande 
miljö för barnen. Små barn som vistas i för stora grupper har för många interaktioner och 
för många relationer att förhålla sig till under en dag. Det kan bidra till minskad förmåga 
att koncentrera sig och till att fokusera. Framförallt är det viktigt för de yngsta barnen att 
vara i mindre barngrupper. Pedagogerna kan då ta tillvara de fördelar som en mindre 
barngrupp ger i form av samspel och kommunikation mellan pedagog och barn. 
 
I Skolverkets allmänna råd om måluppfyllelse i förskolan, framgår det att riktmärket för 
barn som är 1-3 år är en storlek på 6-12 barn i barngruppen. För barn som är 4-5 år är 
riktmärket 9-15 barn i barngruppen.  

Vi vet också att stora barngrupper i praktiken gör så att pedagogerna i vissa fall tvingas till 
att välja bort vissa aktiviteter, trots att de enligt läroplanen bör finnas med i verksamheten. 
Undervisningen i förskola ska utmana och stimulera varje enskilt barns utveckling och 
lärande ”förutsättningar att utveckla öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande, 
förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa 
andra, förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till etiska dilemman och 
livsfrågor i vardagen, respekt och förståelse för alla människors lika värde och de 
mänskliga rättigheterna och ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att 
aktivt delta i samhället.” (Källa: läroplan för förskolan Lpfö18)  

 
Med hänvisning till ovanstående ställer jag frågan: 
 

• Hur säkerställer barn- och förskolenämnden att alla förskolebarn i Solna stad har 
förutsättningar för en lärandemiljö som gör att läroplanens mål kan uppnås? 

 
 
Solna 25 oktober 2021 
 

 

 

 

 

 
Peter Rangwe 
Socialdemokraterna 
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Signatur  

Kommunfullmäktige  
 

§ 304 
Svar på interpellation av Peter Rangwe (S) till barn- och 
förskolenämndens ordförande om barngruppernas storlek 
och läroplanen (KS/2021:197) 
 
Kommunfullmäktige beslutar att bordlägga interpellationen. 
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Protokollsutdrag 2022-01-31  
 SID 1 (1) 

 

 
Signatur  

Kommunfullmäktige  
 

§ 9 
Svar på interpellation av Peter Rangwe (S) till barn- och 
förskolenämndens ordförande om barngruppernas storlek 
och läroplanen (KS/2021:197) 
 
Kommunfullmäktige beslutar att bordlägga interpellationen. 
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Solna 17 november 2021

Svar på interpellation från Peter Rangwe (S) angående 
framtida förskoleplatser i Västra Skogen
Interpellanten har ställt följande fråga:

Hur säkerställer barn- och förskolenämnden att behovet av förskolor tillgodoses i Västra Skogen?

Här kommer mitt svar: 

Det är alltid en utmaning att matcha det exakta antalet platser med antalet barn, då det är svårt att 
förutse vilka önskemål föräldrarna till respektive barn har. Till detta har vi ett 
resurstilldelningssystem som följer barnet och det är därför knepigt att lägga in alltför mycket ”luft”, 
även om en viss flexibilitet bör finnas. 

Enligt den senaste befolkningsprognosen beräknas antalet barn i åldrarna 1–5 år minska i Solna 
stad fram till år 2022, från 5009 barn år 2021 till 4969 barn år 2022. I Huvudsta visar 
befolkningsprognosen på en minskning från 1085 barn i åldrarna 1–5 år 2021 till 1063 barn år 
2022.

Enligt skollagen ska ett barn erbjudas plats vid en förskoleenhet så nära barnets eget hem som 
möjligt. Även om regelverket inte säger något om rätten att få plats på den den förskola som ligger 
närmast, så är det självklart att nämndens inriktning är att Solna ska kunna tillgodose föräldrarnas 
önskemål och val så långt det är möjligt. Söktrycket till förskolorna i Västra skogen är högt men 
sett till hela Huvudsta finns det lediga förskoleplatser. Barn som är placerade på en förskola i en 
annan stadsdel än den där de bor, och som önskar att byta, prioriteras i turordningen. 

Med andra ord: antalet platser i Huvudsta täcker antalet sett utifrån de prognoser som går att göra 
och det lite mer formella kravet om förskola i barnets närhet är då tillgodosett. Med detta sagt kan 
det dessvärre vara så att om en viss förskola är mer populär, så kan barn hänvisas till andra 
förskolor i Huvudstaområdet. 

Anna Lasses (C)
Ordförande Barn- och förskolenämnden



 
 
 
INTERPELLATION till barn- och förskolenämndens ordförande 
Anna Lasses angående framtida förskoleplatser i Västra Skogen 
  
Byggandet av bostäder i Solna ökar kontinuerligt. Med en ökad befolkning ökar också 
antalet barn och förskolebarn i Solna. Enligt Solna stads befolkningsprognos innebär 
denna ökning drygt 820 fler barn i förskoleålder fram till 2022.  
 
I området Västra Skogen har vi sett ett generationsskifte där många barnfamiljer med 
förskolebarn flyttat in och många äldre flyttat därifrån, något som skapat långa 
förskoleköer i området. Många föräldrar erbjuds då platser långt ifrån hemmet eftersom 
förskoleområdet omfattar hela Huvudsta.  
 
Med anledning av detta ställer jag följande frågor: 
 

• Hur säkerställer barn- och förskolenämnden att behovet av förskolor tillgodoses i 
Västra Skogen?  
 

 
 
Solna 25 oktober 2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
Peter Rangwe 
Socialdemokraterna 
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§ 305 
Svar på interpellation av Peter Rangwe (S) till barn- och 
förskolenämndens ordförande angående framtida 
förskoleplatser i Västra Skogen (KS/2021:198) 
 
Kommunfullmäktige beslutar att bordlägga interpellationen. 
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 SID 1 (1) 

 

 
Signatur  

Kommunfullmäktige  
 

§ 10 
Svar på interpellation av Peter Rangwe (S) till barn- och 
förskolenämndens ordförande angående framtida 
förskoleplatser i Västra Skogen (KS/2021:198) 
 
Kommunfullmäktige beslutar att bordlägga interpellationen. 
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Solna 17 november 2021

Svar på interpellation från Peter Rangwe (S) angående 
rätten att välja en förskola utifrån egna behov och 
önskemål
Interpellanten har ställt följande frågor:

1. På vilket sätt tar barn- och förskolenämnden i Solna stad hänsyn till att föräldrarna i Solna är 
intresserade av att kunna jämföra förskolor på likvärdig grund, oavsett om det är en kommunal 
eller en privat verksamhet. 

2. När kommer man att uppdatera hemsidan med ett verktyg så att man på liknande sätt som i 
Nacka och Stockholm stad kan jämföra Solnas olika förskolor och kunna göra ett 
välunderbyggt val?

Här kommer mitt svar: 

Rätten att välja förskola och skola till sitt barn är en av de viktigaste reformer som genomförts och 
att kunna göra ett val där man som förälder känner sig trygg med att man fått den information som 
behövs är viktigt. 

I dag finns det uppgifter och beskrivningar av såväl de kommunala som de fristående förskolorna 
på Solna stads hemsida. Informationen ses regelbundet över för att vara aktuell och relevant. 
Likaså finns den årliga brukarundersökningen tillgänglig, vilket ger en ögonblicksbild av hur 
föräldrar uppfattar sitt barns förskola just nu. Till detta finns möjligheten att besöka förskolorna, 
antingen via öppet-hus-dagar eller genom att boka besök. 

I dagsläget finns ingen plan att tillhandahålla ett jämförelseverktyg på samma sätt som i Nacka 
eller i Stockholms stad, då nämnden under denna mandatperiod valt att prioritera själva kvaliteten i 
verksamheten. Problematiken att det är knepigt att jämföra olika aktörer har till viss del berörts 
politiskt tidigare, men jag vill uppmuntra ledamöter i nämnden som vill prioritera just framtagandet 
av ett jämförelseverktyg att ta upp frågan, så att vi kan föra en diskussion om för- och nackdelar 
med ett sådant verktyg. 

Anna Lasses (C)
Ordförande Barn- och förskolenämnden



 
INTERPELLATION till barn- och förskolenämndens ordförande Anna 
Lasses om rätten att välja en förskola utifrån egna behov och önskemål 
 
När man som förälder ska välja förskola till sina barn så är det en hel del frågor som 
uppkommer. Hur vet man vilka förskolor som är bra? Vilka har en god omsorg och 
pedagogik? Vilka har små barngrupper med god arbetsro för barnen? Vilka har eget kök 
och kan laga maten på plats, och på så vis hålla matsvinnet nere som en bonus? Vilka har 
en säker och grön utomhusmiljö utan buller och trafik? Vilka har en förskolechef som tar 
hand om sin personal och sin organisation?  
 
Det närmaste man kommer till att hitta svar på dessa frågor är att läsa och jämföra en 
massa brukarundersökningar på Solna stads hemsida - ett rätt så tidskrävande projekt då 
man som förälder gärna vill titta på flera möjliga val för sitt barn. Trots att de styrande 
politikerna i Solna stad sedan länge har lovat att uppdatera den nya hemsidan så har inget 
hänt på området. Dessutom är brukarundersökningar ett ganska trubbigt instrument när 
det gäller att få reda på vilken kvalitet de olika förskolorna har. Det behövs också andra 
kriterier som exempelvis barngruppernas storlek, antal pedagoger och andel förskollärare 
som kan läggas in i en jämförelse.   
 
Tittar vi utanför kommungränsen på exempelvis Nacka så finns ett verktyg på 
kommunens hemsida som heter Jämföraren. Det ger dig stöd att hitta rätt då det finns 
kvalitetsmått och fakta om alla de olika anordnarna inom förskolan.  
 
Ett jämförelseverktyg är viktigt för att enkelt kunna göra ett bra val. Förskolan är viktig 
och kan vara ett av de viktigaste val du som förälder gör. Det är här som grunden läggs 
för barnens sociala och pedagogiska utveckling. Våra barn är värda det bästa och det är 
deras föräldrar, tillika skattebetalare också.  
 
Med hänvisning till ovanstående undrar jag: 
 

• På vilket sätt tar barn- och förskolenämnden i Solna stad hänsyn till att föräldrarna 
i Solna är intresserade av att kunna jämföra förskolor på likvärdig grund, oavsett 
om det är en kommunal eller en privat verksamhet?  

 
• När kommer man att uppdatera hemsidan med ett verktyg så att man på liknande 

sätt som i Nacka och Stockholms stad kan jämföra Solnas olika förskolor 
och kunna göra ett välunderbyggt val?  

 
Solna 25 oktober 2021 
 
 
 
 
 
Peter Rangwe 
Socialdemokraterna  
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§ 306 
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) 
 
Kommunfullmäktige beslutar att bordlägga interpellationen. 
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§ 11 
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) 
 
Kommunfullmäktige beslutar att bordlägga interpellationen. 
 
 
 
 
 
 
  

I 



	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 Solna 9 december 2021


Svar på interpellation från Peter Rangwe (S) angående 
matsvinn i våra förskolor 

Först ett stort tack för denna interpellation. Den är snarlik interpellationen om matsvinn 
som jag fick i slutet av 2019, men fortfarande lika viktig. Plus att det är både rimligt och 
bra att följa upp dessa frågor.


Desto mer besvärande är det att konstatera att även svaret fortfarande är snarlikt: Vi 
saknar fortfarande statistik över matsvinnet i våra förskolor. Det gäller såväl i våra egna 
tillagningskök, som i de mottagningskök där maten levereras från Sodexo. När det gäller 
maten från Sodexo mäts matsvinn endast i de skolor där de har tillagningskök och inte de 
skolor och förskolor som får maten levererad. 


Med detta sagt finns det kökspersonal lokalt, i såväl tillagnings- som mottagningskök, 
som gör ett stort arbete för att minska matsvinnet, genom planering och engagemang. 
Det är centralt på förvaltningen som det saknas uppföljning. 


Ungefär samtidigt med den förra interpellationen startades ett arbete för att ta ett grepp 
när det gäller hållbarhet och de kommunala förskolornas tillagningskök, vilket omfattar 17 
av de 35 kommunala förskolorna. I detta ingick frågan om matsvinn. Arbetet avstannade 
helt i samband med att pandemin slog till och har därefter hamnat mellan stolarna. Under 
hösten 2021 har förskoleverksamheten alltmer återgått till en nygammal normalitet och 
frågan om mat, inklusive matsvinn, och att våra tillagningskök ska anpassas till stadens 
matstrategi finns nu tydligt inskriven i verksamhetsplanen för 2022. 


Med tanke på hur viktiga frågorna om mat och matsvinn är inte bara för att våra barn ska 
må bra, men också utifrån miljö och klimatperspektiv, beklagar jag att detta fått hamna i 
skymundan under alltför lång tid. Samtidigt känner jag mig trygg med att när det nu finns 
inskrivet i verksamhetsplanen så kommer det bli verkstad. 


Frågor och svar till denna interpellation 

Mäter nämnden matsvinnet i förskolorna? 

Svar: Nej.


Om nej, varför inte?

Mycket bra fråga, det ska vi ändra på.


Om ja, hur stor är skillnaden mellan svinnet på förskolor med tillagningskök respektive 
mottagningskök?

Eftersom svaret var nej går det inte att svara på denna fråga.




 
 
Interpellation till barn- förskolenämndens ordförande Anna Lasses 
om matsvinn i Solnas förskolor 
 
Matsvinnet i världen ökar. En tredjedel av den mat som produceras slängs. Enligt 
Livsmedelsverket slänger vi cirka 19 kilo fullt ätbar mat per person på ett år och 26 kilo mat och 
dryck hälls ut i slasken. Ett hushåll kan spara minst 3000–6000 kr per år på att minska sitt svinn. 
Förutom att det är slöseri med pengar är svinnet dåligt för miljön. Livsmedelsproduktion och 
matsvinn är anknutna till flera av Sveriges nationella miljömål; ”Begränsad klimatpåverkan”, 
”Giftfri miljö”, ”Ingen övergödning”, ”Ett rikt odlingslandskap” och ”Ett rikt växt- och djurliv”. 
Det varnas även för att man inte kommer att nå FN:s globala mål om att halvera matsvinnet fram 
till 2030.  
 
Det är därför viktigt för kommuner att minska matsvinnet i sina verksamheter och det finns goda 
möjligheter för Solna stad att göra det. I förskolorna finns exempelvis stor potential till det 
genom att möjliggöra för verksamheterna att ha tillagningskök. Att tillaga maten på plats innebär 
en flexibilitet när barnen inte befinner sig på förskolan, exempelvis på grund av sjukdom. Antalet 
portioner kan då anpassas efter rådande situation. Därtill, lär förskolepersonalen känna barnens 
matrutiner bättre och vet vilken mat de gillar. Således kan de tillaga mat som barnen tycker om 
och därför äter mer av, vilket också minskar matsvinnet.  
 
De förskolor som enbart har mottagningskök och får sin mat från distributörer måste istället 
meddela antalet portioner, allergier och dylikt långt i förväg. Det innebär i praktiken att det kastas 
för mycket mat som skulle kunna ha använts på ett mer miljövänligt och ekonomiskt sätt. För att 
påbörja en omställning till fler tillagningskök i förskolorna måste matsvinnets volymer först 
utvärderas.  
 
Med hänvisning till ovanstående önskas svar på följande frågor:  
 

• Mäter nämnden matsvinnet i förskolorna? 
 

• Om nej, varför inte? 
 

• Om ja, hur stor är skillnaden mellan svinnet på förskolor med tillagningskök respektive 
mottagningskök? 

 
 
Solna 29 november 2021 
 
 
 
 
 
 
 
Peter Rangwe 
Socialdemokraterna 
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§ 307 
Svar på interpellation av Peter Rangwe (S) till barn- och 
förskolenämndens ordförande om matsvinn i Solnas 
förskolor (KS/2021:225) 
 
Kommunfullmäktige beslutar att bordlägga interpellationen. 
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§ 12 
Svar på interpellation av Peter Rangwe (S) till barn- och 
förskolenämndens ordförande om matsvinn i Solnas 
förskolor (KS/2021:225) 
 
Kommunfullmäktige beslutar att bordlägga interpellationen. 
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Svar på interpellation om klargörande av skillnaden mellan seniorboende och 
trygghetsboende och vem som ansvarar för innehållet i respektive boendeform. 
 
Tack för interpellationen.  
 
1. Vad är skillnaden på seniorboende och trygghetsboende? 
 

• Ett ”seniorboende” är enligt Boverket vanliga bostäder som är avsedda och anpassade 
för personer över en viss ålder. Tanken är att bostäderna ska vara utformade efter 
äldres behov av tillgänglighet och trygghet. 

 
• Enligt Boverket har ett ”trygghetsboende” även gemenskapsutrymmen för social 

samvaro och kanske fritidsaktiviteter. Det finns en stor variation av trygghetsbostäder 
runt om i landet, även om trygghet, tillgänglighet, gemensamhetsutrymmen och 
särskild personal är gemensamma nämnare för många. 

 
Emellertid följs definitionerna inte slaviskt. Även seniorboenden har ofta god tillgänglighet 
och tillgång till gemensamhetslokaler.  
 
I Solna erbjuds både seniorboende och trygghetsboende av Bostadsstiftelsen Signalisten via 
seniorkön, och är till för Solnabor som prioriterar funktionalitet och tillgänglighet i boende 
och närmiljö. Seniorlägenheter finns bostadsområdena Bollen, Hallen och Skytteholm. 
Trygghetsboende finns i Huvudsta och ytterligare ett uppförs i Bergshamra under 2022. 
 
Det är i sammanhanget viktigt att understryka att de båda ovan nämnda boendeformerna är 
helt vanliga bostäder med en viss anpassning till den tänkta kundkategorin. Det är inte någon 
form av institutionsboende. Omvårdnadsnämnden har ingenting till dessa boendeformer att 
göra.   
 
2. Vem ansvarar för innehållet i respektive boende? 
Det är hyresvärden Bostadsstiftelsen Signalisten som ansvarar för sina senior- och 
trygghetsboenden. Om privata aktörer bygger egna seniorboenden eller trygghetsboende kan 
innehållet i de bostäderna skilja sig från Signalistens boenden. 
 
3. Vem ansvarar för att det finns saklig och korrekt information om respektive 
boendeform? 
Bostadsstiftelsen Signalisten ansvarar för att det finns saklig och korrekt information om 
respektive boendeform i det egna beståndet. 
 
4. Vilken roll har omvårdnadsnämnden i dessa olika boendeformer? 
Omvårdnadsnämnden har ingen roll i dessa olika boendeformer, då de inte är en 
äldreboendeform och till skillnad från äldreboende varken erbjuder måltider, service, 
omvårdnad eller sjukvård. Däremot kan insatser till exempel i form av hemtjänst erbjudas i 
dessa och andra boenden i Solnas bostadsbestånd. 
 
 
 
Solna den 8 december 2021 
Samuel Klippfalk (KD) 
Ordförande i Omvårdnadsnämnden 



 

 

INTERPELLATION till omvårdnadsnämndens ordförande Samuel 

Klippfalk om klargörande av skillnaden mellan Seniorboende och 

Trygghetsboende och vem som ansvarar för innehållet i respektive 

boendeform 

I Solna finns möjlighet till två typer av boende för de som fyllt 65 år, seniorboende och 

trygghetsboende. Kön till boendet är gemensam och administreras av Bostadsstiftelsen 

Signalisten. 

Det upplevs oklart vad respektive boende erbjuder och det finns behov av att tydliggöra det samt 

vem som har ansvar för innehållet i respektive boendeform. Det behöver göras tydligt för de som 

får erbjudande om boende i den ena eller andra boendeformen. 

 

Det behöver även göras tydligt vilken roll omvårdnadsförvaltningen har i de olika 

boendeformerna. 

 

Med anledning av ovanstående ställer jag följande frågor: 

- Vad är skillnaden på seniorboende och trygghetsboende? 

- Vem ansvarar för innehållet i respektive boende? 

- Vem ansvarar för att det finns saklig och korrekt information om respektive boendeform? 

- Vilken roll har omvårdnadsnämnden i dessa olika boendeformer? 

 

Solna 29 november 2021 

 

 

Elisabet Brolin 

Socialdemokraterna 
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§ 308 
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) 
 
Kommunfullmäktige beslutar att bordlägga interpellationen. 
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§ 13 
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) 
 
Kommunfullmäktige beslutar att bordlägga interpellationen. 
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Svar på interpellation från Sandra Lindström (V) och Kerstin Scheutz (V) 
om Huvudsta gamla skola 
 
Huvudsta gamla skola – som senast användes av Kulturskolan – ligger i hörnet Huvudstagatan / 
Storgatan och står sedan Kulturskolan flyttade ut huvudsakligen vakant. 
 
Lokalen har tydliga brister i tillgänglighet, vilket också var en starkt bidragande orsak till att 
Kulturskolan flyttades till lokaler vid Parkskolan i Hagalund. Den tillgänglighetsbrist som jag 
uppfattar som krångligast att åtgärda är det faktum att hiss helt saknas i byggnaden. 
Fastighetsavdelningen har prövat flera olika lösningar för att förse byggnaden med hiss, men 
ingen har varit möjlig att genomföra. Det finns bland annat en färdig skiss för en hiss på utsidan, 
men bygglov för denna kan inte ges då exteriören är q-märkt och inte får förvanskas. Utöver 
avsaknaden av hiss är andra större tillgänglighetsproblemen är att RWC helt saknas i byggnaden, 
och entréerna är inte försedda med ramper. Dessa problem med att säkerställa tillgänglighet 
kommer troligen behöva få en lösning även med en alternativ användning. 
 
Gällande detaljplan P93/1020 för fastigheten anger följande bestämmelser för huvudbyggnaden 
på tomten: 
S Skola 
q1 Byggnad får inte rivas. Byggnads exteriör får inte förvanskas 
 
Dessa bestämmelser försvårar alternativa användningar av byggnaden. Då den är planlagd som 
skola, skulle det krävas en bygglovsansökan för ändrad användning för att den skulle kunna 
användas på annat sätt, som med hänsyn till detaljplanebestämmelsen troligen inte skulle kunna 
beviljas, i vart fall inte permanent. Det gör det svårt att hyra ut byggnaden till exempelvis ett 
konstnärskollektiv eller liknande utan att först ändra detaljplanen ändras. Som beskrivet ovan 
hindrar q-märkningen dessutom att utvändigt göra åtgärder som skulle behövas för att säkra 
tillgänglighet i byggnaden. Det är troligen svårt att få bygglov för ändrad användning godkänt 
utan att åtgärda dessa tillgänglighetsproblem. 
 
Huvudsta gamla skola är idag dessutom anpassad efter Kulturskolans tidigare verksamhet, bland 
annat i planlösning. För att kunna hyra ut lokalen så krävs sannolikt investeringar för att anpassa 
till hyresgäst, exempelvis vad gäller planlösning, troligen även ventilation, lås/larm och övriga 
hyresgästanpassningar beroende på vilken verksamhet som man tänkt sig i lokalerna. Därtill som 
ovan nämnt behöver tillgänglighetsanpassning göras. Att tekniska nämnden behöver göra 
investeringar i byggnaden betyder också att en potentiell hyresgäst behöver ha ekonomi för att 
klara av hyran, givet att staden inte har för avsikt att göra en minusaffär på uthyrningen. 
 
Tekniska nämndens ambition är självfallet att ha förvaltningarnas behov av lokaler i fokus, för att 
se om denna byggnad – och för den delen även andra tomställda byggnader - kan användas för 
att svara mot ett faktiskt lokalbehov, och gärna i stadens egna verksamheter. Hittills har det tyvärr 
inte varit möjligt att matcha lokalen med ett passande behov för Huvudsta gamla skola. 
 



I budget 2022 som antogs den sista november 2021, återfinns ett särskilt budgetuppdrag 
avseende stadens lokaler, just med anledning bland annat av att denna och en del andra lokaler 
stått vakanta en längre tid utan att komma till användning: 

Kommunstyrelsen får i uppdrag att tillsammans med berörda nämnder göra en inventering av vakanta 
lokaler i stadens fastighetsbestånd och kartlägga vilka lokaler som behövs för stadens verksamheter, vilka 
som kan hyras ut till externa aktörer och vilka som kan avyttras. 
 

Jag uppmuntrar naturligtvis alla som har tankar och idéer om hur Huvudsta gamla skola kan 
användas, att kontakta fastighetsavdelningen i staden, alternativt oss politiker, för att spela in sina 
tankar. Även om kanske inte alla tankar är exempelvis byggtekniskt, planjuridiskt, 
fastighetsekonomiskt och/eller i övrigt praktiskt genomförbara, så uppskattas tankar och idéer 
som kan leda till att vakanta byggnader kan hitta en användning. Självklart kommer 
fastighetsavdelningen på tekniska förvaltningen delta i arbetet med detta budgetuppdrag. 
 

1. Vilka planer finns för Huvudsta gamla skola? 
Jag hänvisar till ovanstående redovisning i text för status vad gäller byggnaden. En tydlig oh 
färdig helhetsplan för framtida användning finns i dagsläget alltså ännu inte, utan byggnaden 
kommer att hanteras inom ramen för det budgetuppdrag som getts till kommunstyrelsen och 
berörda nämnder om att göra en heltäckande inventering av stadens vakanta lokaler.  

 
2022-01-18 
Magnus Persson (C) 
Ordförande Tekniska nämnden 



 
Solna den 20 december 2021 

Interpellation till Tekniska nämndens ordförande Magnus Persson 
 
Interpellation om Huvudsta Gamla skola 
 
I maj lämnade Vänsterpartiet in en motion till fullmäktige om att utreda användningen av 
stadens tomställda lokaler. Bland dessa tomställda lokaler finns exempelvis Bergmarkska 
villan, flera förskolor, Gula villan vid Råsunda skola, Rödingarna vid Överjärva gård, 
Huvudsta Gamla skola, parkleken och fritidsgården i Hannebergsparken samt delar av 
Sockerbiten, Hagalundsskolan och Motorborgen.  
 
Motionen ansågs vara besvarad med hänvisning till att det pågår en löpande översyn över 
stadens lokaler och hur dessa kan användas. Men trots detta svar ser vi i Vänsterpartiet att 
ytterst lite händer vad gäller de tomställda lokaler vi lyfte i vår motion.  
 
Huvudsta Gamla skola i korsningen Storgatan/Armégatan byggdes 1909 och är en vacker 
byggnad som i många år använts som skola åt flera generationer Solnabarn. Senast 
nyttjades byggnaden som kulturskola fram till 2017 då verksamheten flyttades över till 
Parkskolan, bland annat eftersom Huvudsta gamla skola inte är tillgänglighetsanpassad. 
Sedan dess har skolan mestadels stått tom, även om den emellanåt använts som 
övningslokal till polisen.  
 
Sedan vi lämnade in vår motion har vi kontaktats av mängder av Solnabor som är 
intresserade av att hyra och använda lokalen. I synnerhet har många kulturutövare såsom 
konstnärer och musiker uttryckt intresse för att återigen låta byggnaden komma till liv. Men 
trots att Huvudsta Gamla skola har stått tom i snart fem år har åtminstone inte vi hört ett ljud 
om varken planer för renovering eller för hur byggnaden ska användas framöver.  
 
Äldre byggnader kommer med vissa utmaningar och renoverings- och anpassningsbehov, 
såsom i detta fall behov av tillgänglighetsanpassningar om lokalen ska användas av en 
bredare allmänhet. Men detta får inte vara ett hinder för oss att ta hand om de byggnader vi 
har. Vänsterpartiet ser det som prioriterat att vi tar hand om vårt kulturarv och ser till att våra 
äldre byggnader också används. I just fallet med denna byggnad finns också väldigt många 
Solnabor som engagerar sig och har uttryckt önskemål om att fylla huset med verksamhet. 
 
Med anledning av ovanstående ställer vi följande fråga till Tekniska nämndens 
ordförande: 
Vilka planer finns för Huvudsta Gamla skola? 
 

 
 
Sandra Lindström          Kerstin Scheutz 
Vänsterpartiet            Vänsterpartiet 
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§ 14 
Svar på interpellation av Sandra Lindström (V) och Kerstin 
Scheutz (V) till tekniska nämndens ordförande om Huvudsta 
gamla skola (KS/2021:241) 
 
Kommunfullmäktige beslutar att bordlägga interpellationen. 
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Svar på interpellation om medicinsk bemanning på äldreboenden 
 
Tack för interpellationen. 
 
Sjuksköterskor har en viktig roll att fylla i Solnas äldreomsorg. Deras kompetens är 
förutsättningen för en kontinuerlig tillgång till medicinska insatser i äldrevården. Samtidigt 
bidrar de med stöd och vägledning till övriga personalen. 
 
Interpellanten hävdar att tillgång till sjuksköterskor inte alltid innebär fysisk närvaro. För 
Solnas del stämmer det inte: Enligt nuvarande avtal har alla vård- och omsorgsboenden i 
Solna sjuksköterskor fysiskt på plats under dygnets alla timmar och under årets alla dagar.  
 
Det innebär att Solna är en av få kommuner som har sjuksköterskor på äldreboenden även 
nattetid. Bemanningen på natten redovisas dock inte i Socialstyrelsens nationella Öppna 
jämförelser som endast visar tillgång under dagtid. Jag anser därmed att vi har en god 
bemanning av sjuksköterskor på Solnas äldreboenden. 
 
Framtidens utmaning för samtliga Sveriges kommuner ligger i att rekrytera och bibehålla 
medicinsk kompetens på äldreboenden, däribland sjuksköterskor. I Solna har 
kompetensutvecklingsfrågan varit på agendan länge.  
 
Vi bedriver en rad kompetenshöjande satsningar, bland annat genom att låta personalen träna 
på Metodikum, vi genomför vidareutbildningar samt erbjuder uppdragsutbildningar inom 
särskilt identifierade områden. Genom äldreomsorgslyftet höjs undersköterskornas 
kompetens som på sikt kan avlasta sjuksköterskor med uppgifter som kan delegeras. På så 
sätt säkrar vi morgondagens sjuksköterskekompetens för en god vård och omsorg av äldre i 
Solna. 
 
1. Hur ser planerna ut när det gäller bemanningen av sjuksköterskor på Solnas 
äldreboenden framöver? 
 
Planerna är att sjuksköterskor fortsatt finns tillgängliga på plats fysiskt dygnet runt, så som i 
nuvarande avtal. 
 
2. Hur ser omvårdnadsnämnden på att bemanningen kan vara olika beroende på 
byggnadernas utformning? 
 
Solnasnittet är en heltidsanställd sjuksköterska per 16 patienter. Byggnadens utformning har 
ingen större betydelse för sjuksköterskebemanningen. 
 
 
Solna den 19 januari 2022 
Samuel Klippfalk (KD) 
Ordförande i Omvårdnadsnämnden 



 
 

      

 
INTERPELLATION till omvårdnadsnämndens ordförande Samuel Klippfalk 
gällande medicinsk bemanning på äldreboenden 
 

En av erfarenheterna från pandemin är att det finns brister i sjukvårdskunskap hos personalen i 

våra äldreboenden.  

 

De flesta av de som bor på äldreboenden har många och olika somatiska sjukdomar, men även 

demenssjukdomar. Är man inte sjuk så bor man som regel inte på ett äldreboende. 

 

Många professorer, forskare och andra kunniga inom området pekar på behovet av mer 

sjuksköterskekompetens. Det pekas även på att omvårdnadspersonal, undersköterskor och 

vårdbiträden har behov av mer sjukvårdkunskaper. 

 

Äldreboenden är olika byggda, har olika många våningar och överhuvudtaget olika utformning. 

Den fysiska utformningen av ett äldreboende har sannolikt betydelse för hur hög bemanningen 

av omsorgspersonal och sjuksköterskor behöver vara. 

 

Idag har alla äldreboenden i Solna tillgång till sjuksköterska hela dygnet, men tillgång till betyder 

inte alltid fysisk närvaro. Ingen hänsyn är tagen till byggnadernas utformning. 

 

Med hänvisning till ovan ställer jag följande frågor: 

 

• Hur ser planerna ut när det gäller bemanningen av sjuksköterskor på Solnas äldreboenden 

ut framöver? 

 

• Hur ser omvårdnadsnämnden på att bemanningen kan vara olika beroende på 

byggnadernas utformning? 

 

 

Solna 20 december 2021 

 

 

 

 
 

 

Elisabet Brolin  

~:.a 
~• Socialdemokraterna 
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§ 15 
Svar på interpellation av Elisabet Brolin (S) till 
omvårdnadsnämndens ordförande om medicinsk bemanning 
på äldreboenden (KS/2021:244) 
 
Kommunfullmäktige beslutar att bordlägga interpellationen. 
 
 
 
 
 
 
  

I 



Svar på interpellation gällande kontinuerliga kartläggningar av värdefull natur 
 
Tack Ruben Wågman och Ebbe Adolfsson för interpellationen som lyfter två viktiga ämnen, 
nämligen förekomst och spridning av gifter i värdefulla naturområden och hur planering av 
art- och biotopinventeringar går till.  
  
Den första frågan lyder “Genomförs kontinuerliga riskanalyser och provtagningar av 
mark i viktiga naturområden för att kartlägga och förebygga eventuell spridning av 
gifter?” 
  
Svaret är nej. Om frågan avser huruvida vi i rent undersökande syfte gör förebyggande 
riskanalyser eller provtagningar i viktiga naturområden så är svaret att vi inte gör det. 
Möjligen avser frågeställarna inte slumpmässiga provtagningar där man från början inte vet 
vad man letar efter eller om man alls kommer hitta något på platsen, men det framgår inte 
riktigt av frågan. Situationen är oavsett vilket den att för att en provtagning ska vara effektiv 
behöver man redan på förhand veta vad man letar efter och var någonstans. Den här sortens 
provtagning är mer komplex än man kanske föreställer sig, det går inte att bara att stoppa ner 
en provsticka i marken för att få ett resultat utan man behöver både ha en tydlig bild av 
platsen och av vilka ämnen som ska analyseras. Det är näst intill omöjligt att göra en 
översiktlig ”scanning” av ett område då det blir som att leta efter en nål i en höstack. Det finns 
otroligt många tänkbara provpunkter och de kan ge väldigt olika utfall så det gäller att välja 
rätt ställen att mäta på. En halvmeter bort kan det vara mycket höga halter av ett ämne som 
inte överhuvudtaget påvisas på den plats du mäter. Undersökningarna måste därför vara 
väldigt precisa, för att leta på måfå riskerar att ge helt fel och missvisande resultat. Det kan 
givetvis både handla om att föroreningsproblematik överskattas och underskattas beroende på 
resultatet. Proverna är dessutom dyra och vi bekostar inga provtagningar själva eftersom 
principen att förorenaren betalar (polluter pays principle, PPP) är central i Miljöbalken. Det är 
därför markägaren (som dock givetvis i vissa fall kan vara Solna stad) eller den som har 
förorenat marken, om denne fortfarande går att få tag på och utkräva ansvar av, som står för 
att göra provtagningar.  
  
Det framförs i interpellationen att sanering av förorenad mark behöver ske omgående för att 
undvika spridning. Att rena naturen och våra ekosystem från gifter är självklart en 
grundläggande instinkt som jag delar. Det finns dock flera problem även med detta som inte 
gör det lika självklart som påståendet i interpellationen gör gällande. Olika kemikalier är olika 
lösliga, flyktiga, de sprids på olika sätt i mark, vatten och luft. Kombinationen av kemikalie 
och platsens geologi, hydrologi, kemiska markegenskaper med mera påverkar. Vissa 
föroreningar riskerar därför att lätt sprida sig medan andra är mindre spridningsbenägna och 
ligger stilla i marken fram tills man försöker gräva bort dem. Det kan med andra ord vara 
bättre att låta föroreningarna stanna i marken än att röra om i grytan, beroende på vad det 
gäller. Dessutom kan exempelvis en metall förekomma i olika former, där vissa är mer 
toxiska än andra.   
 
En förorening kan upptäckas genom exempelvis en färgskiftning i jordlagren, en avvikande 
doft eller vid provtagning. Om en förorening påträffas ska det alltid anmälas till staden så att 
miljöavdelningen kan utreda dess utbredning. Om någon, exempelvis markägaren, ska 
genomföra ett markarbete och man kan misstänka att det kan förekomma föroreningar i 
marken (man kanske vet att någon förorenande verksamhet har funnits på platsen tidigare) 
eller att markägaren under schaktarbeten upptäcker något avvikande då ställer 
miljöskyddsenheten också krav på provtagning.  



 
Men hur ska man då veta var det finns markföroreningar och av vilka slag? Jo, Länsstyrelsen 
genomförde en inventering av förorenade områden som avslutades 2015. Inventeringen 
gjordes med hjälp av med hjälp av MIFO, Metodik för Inventering av Förorenade Områden, 
som är framtagen av Naturvårdsverket. MIFO går ut på att i första steget göra en genomgång 
av alla tillgängliga uppgifter, främst historiska, om vilken verksamhet som bedrivits på 
platsen, vilka ämnen som har hanterats med mera. Man använder kartor, arkiv, platsbesök och 
intervjuer. Därefter görs en första riskklassning av området. Riskklassningen utgår från 
föroreningarnas farlighet, föroreningsnivå (halter och mängder), spridningsförutsättningar 
(hur och hur snabbt spridning kan ske) och skyddsvärde/känslighet (vilken exponering 
människor och miljön kan utsättas för och vilket skyddsvärde den berörda miljön har). Det 
finns fyra olika riskklasser: 

1. Mycket stor risk för negativa effekter på människa och miljö 
2. Stor risk för negativa effekter på människa och miljö 
3. Måttlig risk för negativa effekter på människa och miljö 
4. Liten risk för negativa effekter på människa och miljö. 

 
I Stockholms läns ”Handlingsplan för tillsyn av förorenade områden 2020-2030” som 
efterföljde Länsstyrelsens inventering framgår det att Solna har totalt 478 potentiellt eller 
konstaterade förorenade områden. Av dessa 478 tillhör 3 områden riskklass 1 och 13 områden 
riskklass 2. Det är dessa två riskklasser som prioriteras för vidare utredning och, vid behov, 
avhjälpande åtgärder. Länsstyrelsens bedömning är att de flesta av Sveriges misstänkta 
markföroreningar nu är kända och miljöavdelningen delar denna uppfattning. Därför 
prioriterar staden att arbeta med de områden som tillhör riskklass 1 och 2 framför att ställa 
krav på markägare att göra provtagningar på mark där vi inte har välgrundade misstankar om 
att vi kan hitta föroreningar. 
 
Den andra frågan lyder “Hur planeras på lite längre sikt vilka arter och områden som ska 
inventeras och utifrån vilka underlag, för att kunna skydda känsliga och hotade arter 
och biotoper?” 
 
Inventeringar är ett viktigt verktyg för att få kunskap om naturvärden och förekomst av olika 
arter. För att följa upp arters utveckling behövs dessutom återkommande inventeringar, precis 
som interpellanterna är inne på. Det är dock inte möjligt att övervaka samtliga arter som finns 
i Solna med hjälp av återkommande inventeringar, då det skulle kräva oöverskådliga resurser. 
Istället görs ett urval. Här finns det två parallella spår att arbeta utifrån skulle man kunna säga. 
För det första är de arter som finns i Solna resultatet av vilka livsmiljöer (biotoper och habitat) 
som finns här och hur väl de motsvarar arternas behov. Områdenas storlek och hur de hänger 
ihop med varandra (konnektivitet) är viktig, liksom tidigare och nuvarande markanvändning 
och skötsel. Naturliga förutsättningar spelar givetvis också roll, exempelvis tillgång till vatten, 
eller förekomst av sandig jord i södersluttning. Eftersom arter är beroende av biotoper och 
habitat kan vi få en ganska god övergripande bild av vilka arter som trivs i olika delar av 
Solna genom att kartlägga dessa biotoper. En biotopkartering görs med hjälp av satellitbilder, 
flygfoton och liknande data och ger enkelt förklarat en vegetationskarta. Detta gjordes över 
Solna både 2007 och 2019-2021. Det har även tidigare gjorts karteringar särskilt inriktade på 
ek-, lind- och tallandskapet i Solna 
  
Det andra parallella spåret är att göra inventeringar av särskilda arter eller artgrupper. Sådana 
görs för att få ännu bättre kännedom om kvaliteten på biotoperna och möjliggöra att följa upp 



utveckling och trender. Man kan särskilt peka ut fyra olika utgångspunkter för inventeringar 
som är särskilt givande: 

1. att inventera arter med specifika behov som också delas av andra arter. Kallas ofta 
paraplyarter eftersom åtgärder för att bevara arten även bidrar till att bevara dessa 
andra arter, som kommer med under paraplyet (t ex svartpälsbi, grönling, groddjur) 

2. att inventera arter som skapar livsmiljöer för andra arter. Kallas nyckelarter och 
åtgärder som gynnar dessa gynnar i förlängningen också många andra arter 

3. att inventera arter som är sällsynta eller utrotningshotade 
4. att inventera arter som har ett särskilt juridiskt skydd  

  
Solna stad har inventerat flera viktiga arter och artgrupper under de senaste åtta åren, 
nämligen: 

• 2014 Fladdermöss  
• 2015–2016 Vedlevande insekter på ek och tall, med särskild eftersökning av 

bredbandad ekbarkbock  
• 2016 Groddjur  
• 2017 Tallinsekter/spår av reliktbock och svart praktbagge, samt tallsvampen tallticka 
• 2018 Hackspettar, ugglor, rovfåglar  
• 2019 Pollinerande och sandlevande insekter, med särskild eftersökning av svartpälsbi  

  
Det har också genom åren gjorts ett flertal olika naturinventeringar, vilket är en typ av 
inventering där ett områdes biotoper karteras och en mängd arter inventeras. Inventeringen 
kan ha olika detaljeringsgrad, innefatta olika många artgrupper och arter. Fokus ligger på 
växter eftersom de utgör basen för de flesta andra arter. Naturinventeringar är naturligt nog 
mer resurskrävande än inventeringar av enstaka arter. Följande naturområden har 
naturinventerats vid något tillfälle: 

• 1998 Tivolihalvön 
• 1999 Sörentorp 
• 2003 Igelbäcken 
• 2005 Huvudsta 
• 2006 delar av centrala Solna 
• 2016-2017 Råstasjön 
• 2018 Tivolihalvön 

I slutet av 1980-talet gjordes också en översiktlig naturinventering av hela Solna.  
  
Genom att sammanfoga all information från biotopkarteringar med art- och 
naturinventeringarna samt uppgifter från Artportalen kan man få ett mycket gediget 
informations-, planerings- och skötselunderlag. Under 2020-2021 har kommunekologen 
arbetat med just detta under benämningen Solnas gröna infrastruktur. Detta är också 
anledningen till att inga nya inventeringar gjordes dessa år, då fokus istället lades på 
sammanvägningen av all tidigare insamlad data. Infrastrukturen handlar mycket om 
spridningsvägar och hur olika viktiga livsmiljöer hänger ihop med varandra och pekar ut på 
vilka platser i kommunen det förekommer särskilt viktiga biotoper eller arter. 
  
Kommunekologen bedömer i och med detta att de allra viktigaste artinventeringarna för att 
övervaka Solnas biologiska mångfald har utförts. Nu är det tid att börja återinventera arter, 
även om det kan vara motiverat att vid senare tillfälle inventera ytterligare arter eller 
artgrupper. Utöver att det har förflutit tid sedan de senaste inventeringarna har arternas 
livsmiljöer i vissa fall påverkats av åtgärder, antingen i form av exploatering eller särskilda 
skötselinsatser, eller både och, och därför finns anledning att följa upp vilka effekter dessa har 



fått. Under 2022 är två inventeringar planerade, dels av bredbandad ekbarkbock som är en 
starkt hotad art och som vi också har vidtagit åtgärder för och dels av fladdermöss som enligt 
lag har ett starkt skydd och som inte har inventerats systematiskt på åtta år. Det finns i övrigt 
inte någon fastställd tidplan för återinventeringar, men inriktningen är att återinventera i 
någorlunda kronologisk ordning, samt att vid behov lägga in någon ny inventering. Beroende 
på händelser i omgivningen och i staden kan det finnas behov att i vissa fall ändra ordningen. 
  
Med sammanvägningen av Solnas gröna infastruktur på plats blir också ett viktigt arbete 
framåt att applicera detta i alla planprocesser och andra åtgärder som påverkar biotoper och 
arter och att nyttja kunskapen i skötselarbetet. 
 
Solna 2022-01-19 
 
Victoria Johansson (MP) 
Miljö- och hälsoskyddsnämndens ordförande 
 
 



 
 

 

INTERPELLATION till miljö- och hälsoskyddsnämndens ordförande Victoria 
Johansson gällande kontinuerliga kartläggningar av värdefull natur 

En viktig åtgärd en kommun kan vidta är att kontinuerligt inventera den biologiska mångfalden. 
Detta för att kunna skapa ett kunskapsunderlag över värdefull natur som kan användas till 
eventuella skyddsåtgärder, byggnation och stadsplanering. Från kommunens tidigare 
kartläggningar vet vi att metoden varit viktig, då exempelvis en i Sverige unik biart hittades vid 
inventering 2019, samt 28 växtarter vid Råstasjön som inte tidigare rapporterats från Solna. 
Inventeringarna har även visat att flera rödlistade arter finns inom kommunen, vilket belyser 
vikten av skyddsåtgärder. Under 2018-2019 genomfördes dock endast inventeringar av 3 olika 
kategorier av arter. Under 2022 planeras två artinventeringar. 

Det är av högsta vikt att antalet inventeringar håller en hög nivå för att inte riskera att missa 
eventuella nödvändiga skyddsåtgärder. 

De naturinventeringar som skett inom Råstasjöns reservatområde behöver dessutom 
kompletteras för att säkerställa att de naturvärden som finns där ges tillräckligt skydd.  

För att säkerställa skydd av värdefull natur behöver kommunen också ta sitt ansvar för 
kontinuerlig kontroll och kartläggning av möjliga gifter i särskilt viktiga naturområden. Forskning 
visar att miljögifter kan ha stark negativ påverkan på biologisk mångfald. För mark som utsatts 
för föroreningar behöver sanering ske omgående för att undvika spridning. Uppgifter behöver 
även tas fram kring vilka typer av gifter det handlar om samt hur de kan påverka växter och 
levande organismer.  

Med bakgrund i ovanstående frågar jag: 

• Genomförs kontinuerliga riskanalyser och provtagningar av mark i viktiga naturområden 
för att kartlägga och förebygga eventuell spridning av gifter? 

• Hur planeras på lite längre sikt vilka arter och områden som ska inventeras och utifrån 
vilka underlag, för att kunna skydda känsliga och hotade arter och biotoper? 

 

Solna 20 december 2021 

      

 

 

Ruben Wågman    Ebbe Adolfsson 
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§ 16 
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) 
 
Kommunfullmäktige beslutar att bordlägga interpellationen. 
 
 
 
 
 
 
  

I 



Svar på interpellation från Sandra Lindström (V) och Kerstin Scheutz (V) 
om Gula villan 
 
Gula Villan ligger på Stråkvägen 26, i anslutning till Råsunda skola. Den senaste mera permanenta 
användningen var som fritidshem för barn från Råsundaskolan. Villan var tyvärr inte 
ändamålsenlig för denna verksamhet. Sedan plan 1 i gamla delen av Råsundaskolan renoverades 
har därför fritidshemsverksamheten flyttat till dessa nyrenoverade lokaler, och villan har endast 
haft tillfällig användning. Det inkluderar bland annat som byggetablering i samband med 
renoveringen av resten av den byggnaden, för att ha så litet intrång på skolgård mm i samband 
med byggarbetena. Att använda den som byggetablering var alltså ett medvetet val utifrån 
perspektivet barnets bästa – där de berörda barnen är mellanstadieeleverna på Råsundaskolan. 
 
Tillgängligheten för funktionshindrade in på entréplan i villan är god via en utvändig hiss. 
Dessvärre är den sämre inne i villan, som består av två plan och en källarvåning. Hiss saknas i 
byggnaden, vilket gör det svårt att hitta en verksamhet som kan dra nytta av hela huset, dvs även 
ovanvåning och källare som alltså bara nås via trappor. Det finns en RWC. 
 
I fastighetsavdelningens basdrift har nyligen insatser gjorts i ventilationen för att säkerställa 
fortsatt godkänd OVK och den invändiga belysningen är utbytt till följd av en elrevision. 
Förvaltningen av byggnaden sker alltså så att den åter ska kunna få en användning som passar 
lokalerna.  
 
Ytskikten i villan är relativt slitna och skulle behöva åtgärder, men här inväntar vi en hyresgäst så 
att renoveringen kan göras på ett sätt som anpassas till den användning som det då blir.  
 
Tekniska nämndens ambition är självfallet att ha förvaltningarnas behov av lokaler i fokus, för att 
se om denna byggnad – och för den delen även andra tomställda byggnader - kan användas för 
att svara mot ett faktiskt lokalbehov, och gärna i stadens egna verksamheter. 
 
I budget 2022 som antogs den sista november 2021, återfinns ett särskilt budgetuppdrag 
avseende stadens lokaler, just med anledning bland annat av att denna och en del andra lokaler 
stått vakanta en längre tid utan att komma till användning: 

Kommunstyrelsen får i uppdrag att tillsammans med berörda nämnder göra en inventering av vakanta 
lokaler i stadens fastighetsbestånd och kartlägga vilka lokaler som behövs för stadens verksamheter, vilka 
som kan hyras ut till externa aktörer och vilka som kan avyttras. 
 

Jag uppmuntrar naturligtvis alla som har tankar och idéer om hur Gula villan kan användas, att 
kontakta fastighetsavdelningen i staden, alternativt oss politiker, för att spela in sina tankar. Alla 
tankar och idéer som kan leda till att vakanta byggnader kan hitta en användning uppskattas. 
Självklart kommer fastighetsavdelningen på tekniska förvaltningen delta i arbetet med detta 
budgetuppdrag. 
 

1. Vilka planer finns för Gula villan vid Råsunda skola? 
Jag hänvisar till ovanstående redovisning i text för status vad gäller byggnaden. Den står idag 
vakant och det är ännu inte klart vilken användning som villan framöver kommer få. Villan 
ingår, precis som alla andra vakanta lokaler, i arbetet med det budgetuppdrag som beslutades i 
november 2021.  

 
2022-02-16 
Magnus Persson (C) 
Ordförande Tekniska nämnden 



 
Solna den 31 januari 2022 
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åsunda skola är en byggnad m
ed lång historia som

 idag inte används på ett 
optim

alt sätt. H
uset, som

 ligger på Stråkvägen 26, uppfördes redan 1922 och är ritat av 
arkitekt Alfred Johansson. Villan köptes 1936 av Stiftelsen H

jälpbyrån för Barn och H
em

 där 
m

an hade plats för 13 ogifta m
ödrar m

ed sina spädbarn. I takt m
ed att tiderna har ändrats 

har G
ula villan fungerat som

 ungdom
sm

ottagning och under m
ånga år som

 uppskattad 
fritidsverksam

het för barnen i R
åsunda. D

en senaste tiden har villan inte använts till 
verksam

het för Solnaborna utan som
 ett slags byggbod m

edan R
åsunda skola renoveras.  

 Precis som
 m

ånga andra äldre hus i Solna har G
ula villan en del behov av anpassningar och 

renoveringar för att passa en m
odern verksam

het. M
ed sin långa historia och centrala 

placering ser vi ett stort värde i att G
ula villan genom

går dessa renoveringar så att villan 
återigen kan användas för verksam

het som
 kom

m
er Solnaborna till gagn. 

 M
ed anledning av ovanstående ställer vi följande fråga till Tekniska näm

ndens 
ordförande: 
Vilka planer finns för G

ula villan vid R
åsunda skola? 

 

 
 Sandra Lindström

 
         Kerstin Scheutz 

Vänsterpartiet   
         Vänsterpartiet  

~ 

r 
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Interpellation till skolnämndens ordförande Marianne Damström 
Gereben om nedmonteringen av Solnas fritidshemsverksamhet  
 

Eva Eriksson (S) har ställt en interpellation till mig angående nedmonteringen 
av Solnas fritidshemsverksamhet.  
 
 

Interpellationen lyder: 

Varför har resurserna till fritidshemmen i Solna halverats?  

 

Svaret lyder: 

Att andelen elever i fritidshemmet har ökat är positivt. Fritidshemmet är en 
viktig faktor i elevers långsiktiga utveckling där elevers kunskaper och 
erfarenheter fördjupas samtidigt som eleverna ges en meningsfull fritid och 
social gemenskap. Utbildningen ska ta hänsyn till elevernas behov, intressen 
och erfarenheter och ska även anpassas efter deras olika förutsättningar. 
Eleverna ska få möjlighet att träna på demokrati, inflytande och ansvar i 
praktiken. Lek, rörelse och skapande aktiviteter är viktigt. 

Resurserna till fritidshemmet har inte minskat. Den förändring som redovisas i 
interpellationen och i Kolada handlar till stor del om hur verksamheten har 
fördelat kostnader mellan skolformerna förskoleklass/grundskola och 
fritidshem. De flesta resurser i förskoleklass/grundskola och fritidshem är 
gemensamma resurser såsom lokaler, läromedel, ledning, möbler mm.  

Även personalen i fritidshemmet är kostnadsmässigt fördelade mellan 
grundskola/förskoleklass och fritidshem eftersom personalen arbetar under en 
samlad skoldag. Det är också flera medarbetare på fritidshemmet som har 
lärarbehörighet i ett eller flera ämnen och därför fördelas med sin undervisande 
tid på grundskolan och övrig tid på fritidshemmet. Det som främst förändrades 
mellan 2019 och 2020 är att barn- och utbildningsförvaltningen blev mer noga 
med att fördela personalkostnaden till rätt skolform samt att förvaltningen fick 
fler barn inskrivna i verksamheten som är med och delar på fasta kostnader 
såsom lokaler, möbler, ledning mm. 



 

Den korrekta fördelningen av hur personalen arbetar under dagen slår också 
delvis på personaltätheten vilket inte behöver betyda att det är färre resurser 
(personer) under själva fritidstiden (eftermiddagen) än tidigare, men det är inga 
heltidstjänster som redovisas på fritidshemmet eftersom fritidshemmet enbart 
är innan och efter skoldagen. 

Det är i sammanhanget viktig att framhålla att pengen till fritidshemmet 
räknades upp med 1 % både från 2018 till 2019 och från 2019 till 2020 (samma 
som förskoleklass och grundskola) men att förvaltningen har blivit mer noga 
att fördela personalkostnaderna samt att förvaltningen har fler barn i 
verksamheten jämfört med 2019 på grund av att barn- och 
utbildningsförvaltningen tog över verksamheten från arbetsmarknad, kultur- 
och fritid.  

Även i aktuell budget för 2022 räknades pengen för fritidshemmet upp med 1 
%. Vidare framgår av skolnämndens årsredovisning 2021 att personaltätheten i 
stadens kommunala fritidshem ökat mellan 2019 till 2020, att antalet anställda 
lärare i fritidshem ökat och dessutom att andelen årsarbetare i fritidshemmet 
med pedagogisk högskoleexamen ökat. 

Med detta anser jag mig har besvarat interpellationen. 

 

Solna den 15/2 

 

Marianne Damström Gereben (L) 

Skolnämndens ordförande 

 

 



 

 

 
 
Interpellation till skolnämndens ordförande Marianne Damström Gereben om 
nedmonteringen av Solnas fritidshemsverksamhet 
                   1 

Trenden i Solna är att fler och fler barn skrivs in i fritidshemmen. Sedan 2018 har andelen ökat 

från 64 procent till hela 72 procent. Resurserna till fritidsverksamheterna å sin sida har minskat 

radikalt. Därtill har de styrande packat ihop barn genom att flytta dem från externa lokaler till 

skolans lokaler, som är av varierande kvalitet med tanke på verksamheten. En lärare i 

fritidshemmet har också fått fler elever att ta hand om sedan 2019. 

 

Sedan 2019 har de resurser staden lägger på de kommunala fritidshemmen i Solna halverats. 2019 

lade man 49 684 kr/inskriven elev. 2020 lade man ungefär hälften d.v.s. 24 249 kr/inskriven elev. 

Antal elever per årsarbetare ökade från 19 till 24 under samma tid till följd av neddragningarna. 

Detta att jämföra med liknande kommuner i landet där man i snitt lägger runt 40 000 

kr/inskriven elev.  

 

Syftet med undervisningen på fritids är att den ska komplettera skolan och förskoleklassen. I 

läroplanen för fritidshemmen står att undervisningen i fritidshemmet ska ha ett centralt innehåll 

bestående av 24 olika punkter som exempelvis; idrotter och andra fysiska aktiviteter inomhus och 

utomhus, hur människans val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling och matematik som 

redskap för att beskriva vardagliga företeelser och för att lösa vardagliga problem. Detta kräver 

att lärarna i fritidshemmet kan se och stödja varje enskild elev i undervisningens olika delar 

eftersom undervisningen också ska ha elevernas behov, intressen och erfarenheter som 

utgångspunkt. Samtidigt ska varje elev inspireras till nya upptäckter.  

 

Fritidsverksamheten spelar en viktig roll i barnens undervisning i skolan. Neddragningarna i 

fritidshemsverksamheten riskerar att negativt påverka hur eleverna lyckas och hur varje elev 

förmår att nå sin fulla potential i skolan. 

 

Källa: KOLADA (Kommun- och landstingsdata) 

 

Med anledning av ovanstående ställer jag följande fråga:  

 

• Varför har resurserna till fritidshemmen i Solna halverats?   

 

 

Solna 31 januari 2022 

 

 

 

 

 

 

Eva Eriksson  

Socialdemokraterna 
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Svar på interpellation om Äldreomsorgslyftet 
 
Tack för interpellationen. 
 
Allt fler blir äldre i Sverige. Denna demografiska utmaning, tillsammans med den 
prognosticerade bristen på medarbetare inom vård och omsorg innebär att Solna behöver 
ligga i framkant inom kompetensutveckling.  
 
Omvårdnadsförvaltningen bedriver idag ett omfattande arbete för att höja personalens 
kompetens. En del i detta kompetenshöjande arbete är att erbjuda medarbetare utbildning 
inom ramen för Äldreomsorgslyftet. 
 
1. Hur många deltar i utbildningarna inom ramen för Äldreomsorgslyftet? 
Under perioden 2020 - februari 2022 deltar 36 personer i vård- och omsorgsutbildningar inom 
ramen för Äldreomsorgslyftet, varav 15 arbetar inom hemtjänst och 21 på vård- och 
omsorgsboende. 18 personer studerar till specialistundersköterska, 17 studerar till 
undersköterska och en studerar till vårdbiträde. Fem personer är klara med sina utbildningar. 
 
Dessutom studerar två tillsvidareanställda samt åtta timanställda till undersköterska genom 
Äldresomsorgslyftet men via en annan kommun. Dessa är anställda i verksamheter som finns 
i flera kommuner. 
 
2. Hur många anställda, inklusive timanställda, saknar utbildning i stadens egen 
verksamhet och hos de privata utförarna? 
Enligt svar från åtta vård- och omsorgsboenden är andelen tillsvidareanställda som har 
undersköteskeutbildning 94%. Andelen timanställda som har undersköteskeutbildning är 
67%. 
 
Enligt svar från 12 hemtjänstutförare är andelen tillsvidareanställda som har 
undersköteskeutbildning eller vårdbiträdesutbildning 81%. Andelen timanställda som har 
undersköteskeutbildning eller vårdbiträdesutbildning är 25%. 
 
3. Hur många av de som har utbildat sig erbjuds tillsvidareanställning i enlighet med 
överenskommelsen? 
Inom vård- och omsorgsboende har ingen timanställd valt att studera inom ramen för 
Äldreomsorgslyftet. Inom hemtjänst är det tolv timanställda som studerar till undersköterska 
via Äldreomsorgslyftet. Samtliga har erbjudits en tillsvidareanställning i enlighet med 
överenskommelsen. 
 
 
 
Solna den 16 februari 2022 
Samuel Klippfalk (KD) 
Ordförande i Omvårdnadsnämnden 



 
      

 
INTERPELLATION till omvårdnadsnämndens ordförande Samuel Klippfalk 
angående ”Äldreomsorgslyftet” 
 
Regeringen har satsat mycket pengar på att utbilda de anställda inom äldreomsorgen som saknar 

utbildning till undersköterskor eller vårdbiträden, allt för att höja kvaliteten i verksamheten. 

Regeringen står för kostnaderna för vikarier och den anställde får utbilda sig med bibehållen lön. 

 

Satsningen bygger på en överenskommelse mellan SKR och Kommunalarbetareförbundet. I 

överenskommelsen framgår det att den som utbildar sig ska, när den är klar med utbildningen, 

erbjudas en tillsvidareanställning på heltid. 

 

I Solna är det förhållandevis få anställda som har nyttjat den möjligheten, de flesta som går 

utbildningen finns i de privatdrivna verksamheterna.   

 

Mina frågor är: 

 

• Hur många deltar i utbildningarna inom ramen för ”Äldreomsorgslyftet?” 

 

• Hur många anställda, inklusive timanställda, saknar utbildning i stadens egen verksamhet 

och hos de privata utförarna? 

 

• Hur många av de som har utbildat sig erbjuds tillsvidareanställning i enlighet med 

överenskommelsen?  

 

 

 

Solna 31 januari 2022 

 

 

 
 

 

Elisabet Brolin 

Socialdemokraterna 
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Signatur  

Kommunstyrelsen  
 

§ 2 
Finansrapport per december 2021 (KS/2021:10) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att ta del av finansrapporten per den 31 
december 2021. 
 
 
Sammanfattning 
Finansnettot uppgår till 551,6 mkr för 2021, vilket är 512,8 mkr bättre än budgeterat. 
Den positiva avvikelsen förklaras främst av utvecklingen inom kapitalförvaltningen som 
uppvisat ett resultat på 632,1 mkr mot budgeterade 49,6 mkr. Högre kostnader för 
indexuppräkning av infrastrukturåtaganden bidrar med en negativ avvikelse mot 
budget. Finansnettot under 2020 uppgick till 179,9. 
 
Sammantaget är avkastningen i den långsiktiga kapitalförvaltningen 26,0 procent under 
2021, vilket är 0,3 procentenheter sämre än jämförelseindex. Per sista december var den 
långsiktiga kapitalförvaltningen värd 3 616,6 mkr att jämföra med 2 084,5 mkr vid årets 
början, 1 713,6 mkr per årsskiftet 2019/2020 samt ursprungliga insatsen på 600 mkr år 
2002. Under 2021 har ytterligare 900 mkr tillförts, vilket innebär att sammanlagt 1 500 
mkr har investerats i den långsiktiga kapitalförvaltningen. Inkluderas den kortsiktiga 
likviditetsförvaltningen uppgår marknadsvärdet till 3 759,0 mkr. 
 
Kapitalet förvaltas på lång sikt för att täcka framtida investeringar samt pensionsutbe-
talningar och placeras för att uppnå en årlig avkastning som överstiger inflationen med 
tre procentenheter över en rullande femårsperiod. Under de senaste fem åren har kapi-
talförvaltningen genererat en årlig avkastning på 13,0 procent. Kapitalförvaltningen har 
överträffat målsättningen för den årliga avkastningen under åren 2017 – 2021 med 8,0 
procentenheter. 
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Stadsledningsförvaltningen Tjänsteskrivelse 2022-01-31 

 KS/2021:10 
 
 
 

Finansrapport per den 31 december 2021 
 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att ta del av finansrapporten per den 31 
december 2021. 
 
 
Sammanfattning 
Finansnettot uppgår till 551,6 mkr för 2021, vilket är 512,8 mkr bättre än budgeterat. Den 
positiva avvikelsen förklaras främst av utvecklingen inom kapitalförvaltningen som uppvisat ett 
resultat på 632,1 mkr mot budgeterade 49,6 mkr. Högre kostnader för indexuppräkning av 
infrastrukturåtaganden bidrar med en negativ avvikelse mot budget. Finansnettot under 2020 
uppgick till 179,9. 
 
Sammantaget är avkastningen i den långsiktiga kapitalförvaltningen 26,0 procent under 2021, 
vilket är 0,3 procentenheter sämre än jämförelseindex. Per sista december var den långsiktiga 
kapitalförvaltningen värd 3 616,6 mkr att jämföra med 2 084,5 mkr vid årets början, 1 713,6 mkr 
per årsskiftet 2019/2020 samt ursprungliga insatsen på 600 mkr år 2002. Under 2021 har 
ytterligare 900 mkr tillförts, vilket innebär att sammanlagt 1 500 mkr har investerats i den 
långsiktiga kapitalförvaltningen. Inkluderas den kortsiktiga likviditetsförvaltningen uppgår 
marknadsvärdet till 3 759,0 mkr. 
 
Kapitalet förvaltas på lång sikt för att täcka framtida investeringar samt pensionsutbetalningar 
och placeras för att uppnå en årlig avkastning som överstiger inflationen med tre procentenheter 
över en rullande femårsperiod. Under de senaste fem åren har kapitalförvaltningen genererat en 
årlig avkastning på 13,0 procent. Kapitalförvaltningen har överträffat målsättningen för den årliga 
avkastningen under åren 2017 – 2021 med 8,0 procentenheter. 
 
 
Christer Lindberg     Axel Bernhult    
Förvaltningschef/ekonomichef                     Finansstrateg 
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Medelsförvaltning 
Marknadsvärdet på stadens samlade värdepappersportfölj (likviditetsförvaltning och långsiktig 
kapitalförvaltning) är 3759,0 mkr per december 2021, jämfört med 2 226,9 mkr vid förra 
årsskiftet. Under 2021 har ytterligare 900 mkr tillförts. Kapitalet har under 2021 förvaltats i 
enlighet med av kommunfullmäktige beslutad finanspolicy samt av kommunstyrelsen fastställda 
riktlinjer för medelsförvaltning. I bifogad rapport redovisas tillgångsallokering, avkastning och 
resultat för stadens externa förvaltningsuppdrag. 
 
Under 2021 har finanspolicy och placeringsriktlinjer för medelsförvaltningen som beslutats av 
kommunstyrelsen uppdaterats. Uppdateringarna avser ändrad paragrafnumrering i 
kommunallagen samt att finansrapporteringen samordnas med uppföljningen av stadens 
verksamhetsplan och budget, det vill säga per april, augusti och december. 
 
 
Långsiktig kapitalförvaltning 
Kapitalet förvaltas på lång sikt för att täcka framtida investeringar samt pensionsutbetalningar 
och placeras för att uppnå en årlig avkastning som överstiger inflationen med tre procentenheter 
över en rullande femårsperiod. 
 
Andelen räntebärande tillgångar utgör 30 procent i normportföljen, svenska aktier utgör 35 
procent av normportföljen och globala aktier utgör 35 procent av 
normportföljen. Sammansättningen av normportföljen har skett så att det långsiktiga 
avkastningsmålet förväntas uppnås till minsta möjliga marknadsvärdesrisk.  
 
Per sista december 2021 utgjorde andelen räntebärande tillgångar 25,0 procent av portföljen 
medan svenska aktier utgjorde 38,3 procent och globala aktier utgjorde 36,7 procent av 
portföljens värde. Avvikelserna mot normportföljen är inom de tillåtna intervallen.  
 
Långsiktig kapitalförvaltning 2002 – 2021, marknadsvärde, mkr 
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Anm: År 2018 skedde ett uttag om 168 mkr till likviditetsförvaltningen och 2019 ett uttag om 100 mkr till 
likviditetsförvaltningen. Dessa uttag återfördes till kapitalförvaltningen under 2020. Under 2021 har 
ytterligare 900 mkr tillförts kapitalförvaltningen. 

 
Marknadsvärdet på den långsiktiga kapitalförvaltningen var 3 616,6 mkr per sista december 2021 
att jämföra med 2 084,5 mkr vid årets början. Den ursprungliga insatsen 2002 uppgick till 600 
mkr och under 2021 har ytterligare 900 mkr tillförts, vilket innebär att sammanlagt 1 500 mkr har 
investerats i den långsiktiga kapitalförvaltningen. Värdestegringen under 2021 uppgick till 632,1 
mkr.  
 
2021 har karaktäriserats av fortsatt låga räntor och stigande börser understödda av expansiv 
finans- och penningpolitik i pandemins spår. Avkastningen i den långsiktiga kapitalförvaltningen 
uppgår sammantaget till 26,0 procent, vilket är 0,3 procentenheter lägre än jämförelseindex.  
 
Totalavkastning kapitalförvaltning 2002 – 2021, procent 

 
 
Under 2021 har de svenska aktiefonderna haft en avkastning på 38,7 procent, vilket är 0,6 
procentenheter sämre än det jämförelseindex som svenska aktier ska utvärderas mot enligt 
placeringsreglerna och 0,2 procentenheter sämre än fondens jämförelseindex. Den globala 
aktiefonden har utvecklats positivt och haft en avkastning på 33,3 procent 2021, vilket är 1,0 
procentenheter sämre än jämförelseindex. De räntebärande värdepapprens har haft en avkastning 
på minus 0,4 procent, vilket är 2,2 procentenheter sämre än jämförelseindex. 
 
Samtliga värdepappersinnehav i den långsiktiga kapitalförvaltningen består av fonder med daglig 
handel. Samtliga förvaltare följer de etiska reglerna som finns i den av kommunfullmäktige 
fastställda finanspolicyn. Samtliga förvaltare följer också det FN-stödda initiativet Principles for 
Responsible Investment (PRI) i sin förvaltning. Stadens aktiefonder är fossilfria innebärande att 
inga placeringar i företag som utvinner kol, olja eller gas förekommer. 
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Finanspolicyn stadgar att medel som förvaltas på lång sikt ska placeras med målet att uppnå en 
real avkastning som årligen överstiger inflationen med 3 procentenheter sett över en rullande 
femårsperiod (i genomsnitt 5,0 % under 2017 – 2021). Under de senaste fem åren har kapi-
talförvaltningen genererat en årlig avkastning på 13,0 procent. Kapitalförvaltningen har därmed 
överträffat målsättningen för den årliga avkastningen under åren 2017 – 2021 med 8,0 
procentenheter. 
 
 
Totalavkastning per tillgångsslag 2017 – 2021, procent  

 
 
Samtliga tillgångsslag har bidragit positivt till avkastningen. Svenska aktier är det tillgångsslag som 
avkastat bäst under den senaste femårsperioden. 
 
Likviditetsförvaltning 
Avsikten med likviditetsförvaltningen är att minimera riskerna i den del av stadens likviditet som 
ska användas för kortsiktiga ändamål, som löpande betalningar och budgeterade investeringar. 
Uttag har skett löpande.  
 
Vid ingången av 2021 uppgick likviditetsförvaltningen till 142,4 mkr. Inga uttag eller insättningar 
har skett under 2021. Vid utgången av december var marknadsvärdet på stadens 
likviditetsförvaltning 142,4 mkr. Medlen är placerade som bankinlåning på koncernkontot, där 
räntan för närvarande är 0,0 procent. 
 
Borgen och utlåning till koncernföretag 
Ingen utlåning till koncernföretag finns avtalad.  
 
Den av kommunfullmäktige i december 2019 fastställda borgensramen möjliggör ett totalt 
borgensåtagande om 1 725,0 mkr fördelat på bolag enligt nedanstående tabell. 
Borgensåtagandena för Norrenergi AB samt Bostadsstiftelsen Signalisten inklusive dotterbolaget 
Solnabostäder AB uppgick per 31 december 2021 till 829,4 mkr, varav 675,0 mkr för Signalisten 
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och 154,4 mkr för Norrenergi. Borgensåtagandena har minskat med 125,0 mkr jämfört med 
2020 genom att både Signalisten och Norrenergi AB har amorterat lån.  
 
Borgensåtaganden, 2020 – 2021, mkr  
Företag 2021 Borgensram 2020 
Norrenergi AB 154,4 400,0 204,4 
Signalisten inkl. Solnabostäder AB 675,0 1 300,0 750,0 
Råsunda Förstads AB - 25,0 - 
Summa borgen 829,4 1 725,0 954,4 

 
 
Borgensåtaganden, 2012 – 2021, mkr  

 
 
De totala borgensåtagandena har uppvisat en minskning sedan 2012. Under 2016 avslutades 
borgensåtagandet för Arenabolaget i Solna KB.  
 
Utöver ovan borgensåtaganden finns en solidarisk borgen såsom för egen skuld för 
Kommuninvest i Sverige AB:s samtliga nuvarande och framtida förpliktelser. 
 
Solna stad har också som medlem i kommunalförbunden Käppalaförbundet och Norrvatten 
garantiförpliktelser för kommunalförbundens lån motsvarande sitt andelstal. 
 
Finansnettot 
Finansnettot uppgår till 551,6 mkr för 2021, vilket är 512,8 mkr bättre än budgeterat. 
Finansnettot under 2020 uppgick till 179,9 mkr. Nedan följer en sammanställning av det 
redovisade resultatet för stadens finansiella verksamhet (finansnettot).  
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Finansnetto, 2020 – 2021, tkr 
  Utfall 

2021 
Budget 

2021 
Utfall 
2020 

Resultat medelsförvaltning 632 118 49 600 103 004 

Borgensavgifter 2 843 4 300 2 998 

Optionsersättning 5 000 5 000 5 000 

Utdelningar 51 640 30 000 34 113 

Övriga finansiella intäkter – kostnader -182 -1 142 -187 

Reavinst finansiella anläggningstillgångar 26 112 - 66 776 

Ränta på pensionsskuld -8 122 -11 636 -11 684 

Indexering infrastrukturavtal -157 766 -37 300 -20 090 

Finansnetto 551 643 38 822 179 930 
 
I medelsförvaltningen, det vill säga långsiktig kapitalförvaltning samt likviditetsförvaltning, 
uppgår resultatet till 632,1 mkr för 2021. Detta är 582,5 mkr bättre än budgeterat. Resultatet i 
medelsförvaltningen består av orealiserade värdeförändringar om 553,4 mkr (-14,7 mkr 2020), 
utdelningar 66,8 mkr (40,4 mkr) samt fondrabatter 12,0 mkr (6,5 mkr). Under 2021 har inga 
försäljningar av fonder skett varför realiserade vinster/förluster vid försäljning av fonder i 
förvaltningen uppgår till noll (70,8 mkr) 
 
Av erhållna borgensavgifter på 2,8 mkr avser 2,2 mkr borgensförbindelser för Signalistens 
upplåning och 0,7 mkr Norrenergi AB:s upplåning. År 2020 uppgick erhållna borgensavgifter till 
3,0 mkr.  
 
Intäkterna innehåller utdelning från Norrenergi AB om 50,0 mkr (30,0 mkr 2020), utdelning från 
Kommuninvest ekonomisk förening med 1,5 mkr (1,8 mkr år 2020) samt AB Vårljus i likvidation 
med 0,2 mkr (2,3 mkr år 2020). 5,0 mkr har erhållits från Stockholm Exergi för köpoption 
avseende stadens aktier i Norrenergi AB, samma belopp som för 2020. 
 
Realisationsvinster vid försäljning av finansiella anläggningstillgångar i form av totalt 10 
bostadsrätter uppgår till 26,1 mkr för år 2021. Under 2020 såldes aktierna i Råsta Holding AB 
samt totalt 10 bostadsrätter med en sammanlagd reavinst på 66,8 mkr. 
 
Den finansiella kostnaden för stadens pensionsavsättning är 8,1 mkr, vilket är 3,6 mkr lägre än 
föregående år, i beloppet ingår även kostnaden för löneskatt.   
 
Infrastrukturavtalen om medfinansiering av tunnelbanan samt Mälarbanan innehåller klausuler 
om indexering av kostnaderna. Samtliga avtal har räknats upp med avtalade index per sista 
december 2021. Den finansiella kostnaden för 2021 för detta uppgår till 160,7 mkr (21,5 mkr år 
2020). Kostnadsutvecklingen 2021 har varit högre än tidigare år som följd av bland annat 
stigande energipriser och stigande priser på betong. Beloppet är 132,1 mkr över budget.  Även 
bidragen till medfinansiering av tunnelbanan där avtalen innehåller indexklausuler, har räknats 
upp till indexnivå per sista december 2021 och detta har medfört intäkter på 2,0 mkr. Förskott till 
staten gällande Stockholmsförhandlingen har betalats ut om 34 mkr och även detta indexeras. 
Nettokostnaderna för indexering uppgår till 157,8 mkr. 
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   Månadsrapport kapitalförvaltning Solna stad december 2021

Kapitalförvaltning 

mkr december 2020

Marknads-

värde

Allokering 

(%)

Anskaffnings- 

värde

Avk sedan 

årsskifte 

(%)

marknadsvärde

Räntor 904,8 25,0% 939,7 -0,4% 608,5

Aktier totalt 2 711,7 75,0% 1 945,6 36,0% 1 476,0

Svenska aktier 1 385,3 38,3% 921,2 38,7% 760,4

Globala aktier 1 326,4 36,7% 1 024,4 33,3% 715,6

,

Tot långsiktig kap förvaltning 3 616,6 100,0% 2 885,3 26,0% 2 084,5

Likviditetsförvaltning 142,4 142,4 0,0% 142,4

  Finanskontot 142,4 142,4 142,4

TOTAL 3 759,0 3 027,8 2 226,9

Avkastning Avvikelse index

(%) 1 månad ack 2021 1 månad ack 2021 ack 2021

Räntor 0,1% -0,4% 0,1% 1,8% -2,2%

 SEB Företagsobl.fond Hållbar 0,1% -0,4% -0,1% 0,1% -0,5%

Aktier totalt 4,1% 36,0% 4,6% 36,8% -0,8%

Svenska aktier 4,7% 38,7% 5,2% 39,3% -0,6%

 SEB Hållbarhetsfond Sv.Index 4,7% 38,7% 4,7% 38,9% -0,2%

Globala aktier 3,5% 33,3% 4,0% 34,3% -1,0%

Öhman Global Marknad Hållbar 3,5% 33,3% 4,0% 34,3% -1,0%

Total 3,1% 26,0% 3,3% 26,3% -0,3%
25,9771%

Jämförelseindex;

Räntor T-bill +2%

SEB räntor (företagsobligationer) Solactive SEK IG Credit Index

Svenska Aktier SIX PRX 

SEB hållbara svenska aktier SIX Sweden Sustainibility Index Gross Index

Globala Aktier MSCI World Net i SEK

december 2021

Index

I SOLNASTAD 



Alla avvikelser inom det tillåtna intervallet för respektive tillgångsslag

I december 2020 återfördes 268,4 mkr, som tagits ut åren 2018-2019, till den långsiktiga kapitalförvaltningen.

I februari 2021 investerades 200 mkr, i april 2021 investerades 200 mkr, i juni 2021 investerades 200 mkr,

i september investerades 200 mkr och i november ytterligare 100 mkr i den långsiktiga kapitalförvaltningen.
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Signatur  

Kommunstyrelsen  
 

§ 4 
Riktlinjer för bostadsförsörjning 2022-2026 (KS/2021:207) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att antaga riktlinjer för 
bostadsförsörjning 2022-2026  
 
Kommunstyrelsen beslutar att det i antagandehandlingen läggs till att ”staden ska 
tillämpa principen att 15 procent av lägenheterna i nybyggnadsprojekten ska vara större 
lägenheter med minst 4 rum och kök om minst 100 kvm och att 10 procent av 
lägenheterna ska vara minst 5 rum och kök om minst 110 kvm.”. 
 
Sammanfattning 
En gång per mandatperiod ska samtliga Sveriges kommuner upprätta riktlinjer för 
bostadsförsörjningen. Riktlinjerna ska redovisa kommunens mål för bostadsbyggande 
och utveckling av bostadsbeståndet, planerade insatser för att nå uppsatta mål och hur 
kommunen har tagit hänsyn till relevanta nationella och regionala mål, planer och 
program som är av betydelse för bostadsförsörjningen. Det ska i riktlinjerna göras en 
analys av den demografiska utvecklingen, efterfrågan på bostäder, bostadsbehovet för 
särskilda grupper och marknadsförutsättningarna.  
 
Kommunstyrelsen beslutade den 15 november 2021 att skicka ett förslag till riktlinjer 
för bostadsförsörjningen för perioden 2022-2026 på remiss till Länsstyrelsen, Region 
Stockholm och kommunstyrelsens exploaterings- och fastighetsberedning.  
 
Med yttrandena som grund har ett antal förtydliganden och justeringar gjorts i 
slutversionen till ”Riktlinjer för bostadsförsörjning 2022-2026. 
 
Solna stads arbete med bostadsförsörjning är en del av stadens strategiska arbete med 
stadsutveckling. Den tar sin utgångspunkt i stadens vision och övergripande 
målsättningar och ska därmed harmonisera med andra inriktningsdokument som 
antagits i staden. 
 
Stadsledningsförvaltningen kan konstatera att de ledtider som planeringsarbete, 
projektering och byggnation i praktiken innebär att de bostäder som kan byggas inom 
de kommande åren, som planen ska omfatta, i praktiken huvudsakligen kommer att 
genomföras inom ramen för redan antagna detaljplaner. 
 
Stadsledningsförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen föreslår att 
kommunfullmäktige beslutar att fastställa riktlinjer för bostadsförsörjning 2022-2026. 
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 Signatur  
 

Yrkanden 
Pehr Granfalk (M), Marianne Damström Gereben (L), Bernhard Huber (MP), Anna 
Lasses (C) och Samuel Klippfalk (KD) föreslår att kommunstyrelsen beslutar enligt 
förvaltningens förslag med tillägg enligt bilaga 2. Sara Kukka-Salam (S) och Sandra 
Lindström (V) ansluter sig till tilläggsförslaget. 
Sara Kukka-Salam (S) föreslår att kommunstyrelsen beslutar enligt förvaltningens 
förslag med tillägg enligt bilaga 3. 
 
Sandra Lindström (V) föreslår att kommunstyrelsen beslutar enligt förvaltningens 
förslag med tillägg enligt bilaga 4. 
 
Beslutsgång 
Ordförande konstaterar att det till förvaltningens utsända förslag finns tre 
kompletterande förslag till beslut: 
Pehr Granfalks (M), Marianne Damström Gerebens (L), Bernhard Hubers (MP), Anna 
Lasses (C) och Samuel Klippfalks (KD) förslag om bifall till förvaltningens förslag med 
tillägg enligt bilaga 2, som Sara Kukka-Salam (S) och Sandra Lindström (V) anslutit sig 
till. 
Sara Kukka-Salams (S) förslag om bifall till förvaltningens förslag med tillägg enligt 
bilaga 3. 
Sandra Lindströms (V) förslag om bifall till förvaltningens förslag med tillägg enligt 
bilaga 4. 
 
Ordföranden konstaterar att det finns full enighet om bilaga 2 och att han därför har för 
avsikt att börja med att ställa proposition på tilläggsyrkandena från (S) respektive (V) 
var för sig. Kommunstyrelsen godkänner propositionsordningen.   
  
Ordförande ställer först proposition på Sara Kukka-Salams (S) tilläggsförslag och finner 
att kommunstyrelsens beslutar avslå tilläggsyrkandet.  
 
Ordförande ställer därefter proposition på Sandra Lindströms (V)) tilläggsförslag och 
finner att kommunstyrelsens beslutar avslå tilläggsyrkandet. 
 
Ordförande avser avslutningsvis ställa proposition på förvaltningens förslag, 
kompletterat med ett tillägg som samtliga i kommunstyrelsen anslutit sig till och finner 
att kommunstyrelsen beslutar godkänna förslaget. Efter ställd proposition finner 
ordföranden att kommunstyrelsen bifallit förvaltningens förslag med tillägg enligt bilaga 
2. 
  
Reservation 
Sara Kukka-Salam (S) reserverar sig mot beslutet att avslå tilläggsyrkandet från (S) till 
förmån för eget yrkande enligt bilaga 3. 
Sandra Lindström (V) reserverar sig mot beslutet att avslå tilläggsyrkandet från (V) till 
förmån för eget yrkande enligt bilaga 4. 
 
 



Kommunstyrelsen 14 feb 2022 
Ärende 5, Riktlinjer för bostadsförsörjning 2022–2026 

KS/2021:207 

Tilläggsyrkande 

Vi välkomnar förslaget på riktlinjer för bostadsförsörjning. På en punkt, i frågan om kravet på 
större lägenheter, vill vi föreslå en justering. Under punkt 4.4 föreslås att staden fortsätter 
med inriktningen att fler större lägenheter ska byggas. Konkret föreslås att 25% av 
lägenheterna ska vara minst 4 rum och kök och att de ytmässigt ska överstiga 100 kvm. Vi 
har noterat att det under senare har tillkommit många mindre 4 rum och kök-lägenheter. 
Det är positivt men vi ser också en efterfrågan på lägenheter som är ännu större och som 
lämpar sig för flerbarnsfamiljer. Eftersom utbudet av villor och radhus är ytterst begränsat i 
Solna efterfrågas större lägenheter både om 4 rum och kök och 5 rum och kök.  Vi föreslår 
därför att riktlinjerna på sidan 28 justeras enligt följande. 

Vi yrkar att 

- Staden ska tillämpa principen att 15 procent av lägenheterna i nybyggnadsprojekten
ska vara större lägenheter med minst 4 rum och kök om minst 100 kvm och att 10
procent av lägenheterna ska vara minst 5 rum och kök om minst 110 kvm.

Pehr Granfalk (M) 
Marianne Damström Gereben (L) 
Bernhard Huber (MP) 
Anna Lasses (C) 
Samuel Klippfalk (KD) 

Bilaga 2 till KS/2022-02-14 § 4



Ärende 5.1 Kommunstyrelsen 14 februari 2022 

    Riktlinjer bostadsförsörjning 

    KS/2021:207  

TILLÄGGSYRKANDE Riktlinjer bostadsförsörjning 2022–2026 

Solna behöver fler hyresrätter 

Redan innan ärendet sändes ut på remiss påpekade vi socialdemokrater att vi vill ha en blandning 

av bostadsformer i Solna. Vi vill även ha olika upplåtelseformer för bostäder i samma område. 90 

procent av bostäderna som byggts i Solna det senaste decenniet har dock varit bostadsrätter. Att 

ha en sådan stor majoritet bostadsrätter utestänger många människor eftersom alla inte kan eller 

vill köpa en bostad. Detta bidrar till att skapa ett segregerat Solna med osynliga barriärer av tydliga 

inkomstskillnader mellan stadsdelarna. Bostadssegregationen är ett växande problem som leder till 

växande klyftor. För att uppnå en blandning av bostadsformer i Solna behöver hyresrätter 

premieras vid nybyggnationer. Vår vision är att hälften av alla bostäder i kommunen ska vara 

hyresrätter.  

Solna behöver ta ett socialt ansvar 

Vi socialdemokrater vill även reformera den nuvarande 2-årsregeln för sociala kontrakt för 

nyanlända i kommunen. Vi vill utveckla ett individanpassat system som möjliggör för nyanlända 

att bo kvar under hela sin studietid. Det skulle underlätta integrationen. För nyanlända 

barnfamiljer behöver ett särskilt socialt ansvar tas av kommunen som säkerställer att de sociala 

boendekontrakt som tilldelas barnfamiljer är mångåriga. Två år är en för kort tid och innebär att 

barn för svårt att etablera och behålla sitt sociala kontaktnät i tex skolan.  

Vi vill även att Solna stad, i samarbete med andra kommuner, utvecklar ett system som ger 

våldsutsatta kvinnor förtur i bostadskön. Tillgången till egen bostad spelar en nyckelroll för att 

kunna lämna en våldsam partner.  

Tydliga mål och en regelbunden uppföljning 

Länsstyrelsen har också påpekat att riktlinjerna saknar en beskrivning av vem, när och hur 

riktlinjerna systematiskt ska följas upp. Att uppföljning ska ske inom ramen för stadens ordinarie 

uppföljningssystem som anges i riktlinjerna, räcker inte för att öka möjligheten att nå de 

uppställda målen. Länsstyrelsen har också påpekat att bostadsförsörjningen i Solna också bör 

innefatta planer för de nyanlända efter det att deras 2-årskontrakt löper ut. 

Med anledning av ovanstående yrkar vi: 

• att bostadsförsörjningsplanen kompletteras med en skrivning om att målsättningen ska

vara att hälften av nybyggnationen av bostäder i kommunen skall vara hyresrätter.

• att en särskilt uppföljning av riktlinjernas måluppfyllelse ska genomföras av

kommunstyrelsen varje år.

Solna 14 februari 2022 

Sara Kukka-Salam 

Socialdemokraterna 

Bilaga 3 till KS/2022-02-14 § 4
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Solna den 14 februari 2022 
Kommunstyrelsen, Ärende 5 

Riktlinjer för bostadsförsörjning 2022–2026 
KS 2021:207 

Tilläggsyrkande 

Behoven av bostäder för särskilda grupper, såsom LSS-bostäder, studentlägenheter och 
större lägenheter redovisas i riktlinjerna, men trots att kötiden för en hyresrätt uppgår till 13 
år i Signalistens bestånd uttrycks inget direkt behov av just fler hyresrätter. Vi finner det 
beklagligt att behovet av fler hyresrätter inte uttryckligen beskrivs i riktlinjerna. 

Länsstyrelsen har skrivit i sin remiss att: ”Riktlinjer för bostadsförsörjning utgör kommunens 
samlade dokument för arbetet med bostadsförsörjning och bör således ha en bred förankring 
i den kommunala organisationen liksom hos den allmännyttiga bostadsstiftelsen Signalisten.” 
Trots detta upplever oppositionen ett totalt ointresse från majoritetens sida att diskutera de 
stora dragen i riktlinjerna. I de forum vi under hösten har haft för att kunna samtala om 
riktlinjernas innehåll har oppositionens åsikter förvisso protokollförts men förslagen om att 
exempelvis anta en målsättning kring andelen hyresrätter i nybyggnation har varken 
diskuterats partierna emellan, eller införlivats i den uppdaterade planen. Vi upplever helt 
enkelt att det saknas forum – eller åtminstone intresse – för att ha breda politiska 
diskussioner kring målsättningar för bostadsbyggandet. Det gör det onekligen svårt för 
riktlinjerna att få en bred förankring i den kommunala organisationen.  

Med anledning av ovanstående yrkar jag 
att lägga till på s. 21 i riktlinjerna: ”Kötiden för en hyresrätt i Solna är idag cirka 13 år, vilket 
gör det svårt för flera grupper på bostadsmarknaden att kunna få en bostad. Byggandet av 
fler hyresrätter behöver prioriteras för att människor med olika förutsättningar, såsom 
exempelvis våldsutsatta, unga, ensamstående och låginkomsttagare, ska kunna få en trygg 
bostad.” 

att anta en långsiktig målsättning om att Solna ska ha minst 50 % hyresrätter i det totala 
bostadsbeståndet, och att bostadsbyggandet under 2022–2026 och framöver ska spegla 
denna målsättning. 

Sandra Lindström 
Vänsterpartiet 

Bilaga 4 till KS/2022-02-14 § 4
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Stadsledningsförvaltningen Tjänsteskrivelse 2022-02-02 

 KS/2021:207 
 
 

Riktlinjer för bostadsförsörjning 2022-2026 
 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att antaga riktlinjer för bostadsförsörjning 2022-
2026. 
 
Sammanfattning 
En gång per mandatperiod ska samtliga Sveriges kommuner upprätta riktlinjer för 
bostadsförsörjningen. Riktlinjerna ska redovisa kommunens mål för bostadsbyggande och 
utveckling av bostadsbeståndet, planerade insatser för att nå uppsatta mål och hur kommunen 
har tagit hänsyn till relevanta nationella och regionala mål, planer och program som är av 
betydelse för bostadsförsörjningen. Det ska i riktlinjerna göras en analys av den demografiska 
utvecklingen, efterfrågan på bostäder, bostadsbehovet för särskilda grupper och 
marknadsförutsättningarna.  
 
Kommunstyrelsen beslutade den 15 november 2021 att skicka ett förslag till riktlinjer för 
bostadsförsörjningen för perioden 2022-2026 på remiss till Länsstyrelsen, Region Stockholm och 
kommunstyrelsens exploaterings- och fastighetsberedning.  
 
Med yttrandena som grund har ett antal förtydliganden och justeringar gjorts i slutversionen till 
”Riktlinjer för bostadsförsörjning 2022-2026. 
 
Solna stads arbete med bostadsförsörjning är en del av stadens strategiska arbete med 
stadsutveckling. Den tar sin utgångspunkt i stadens vision och övergripande målsättningar och 
ska därmed harmonisera med andra inriktningsdokument som antagits i staden. 
 
Stadsledningsförvaltningen kan konstatera att de ledtider som planeringsarbete, projektering och 
byggnation i praktiken innebär att de bostäder som kan byggas inom de kommande åren, som 
planen ska omfatta, i praktiken huvudsakligen kommer att genomföras inom ramen för redan 
antagna detaljplaner. 
 
Stadsledningsförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar 
att fastställa riktlinjer för bostadsförsörjning 2022-2026. 
 
 
Kristina Tidestav   Anders Offerlind  
Stadsdirektör    Förvaltningschef 
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Bakgrund 
 
En gång per mandatperiod ska samtliga Sveriges kommuner upprätta riktlinjer för 
bostadsförsörjningen. Riktlinjerna ska redovisa kommunens mål för bostadsbyggande och 
utveckling av bostadsbeståndet, planerade insatser för att nå uppsatta mål och hur kommunen 
har tagit hänsyn till relevanta nationella och regionala mål, planer och program som är av 
betydelse för bostadsförsörjningen. Det ska i riktlinjerna göras en analys av den demografiska 
utvecklingen, efterfrågan på bostäder, bostadsbehovet för särskilda grupper och 
marknadsförutsättningarna.  
 
Stadsledningsförvaltningens tog, i samverkan med berörda förvaltningar, fram ett förslag till 
riktlinjer för bostadsförsörjningen för perioden 2022-2026 som bygger på de övergripande 
målsättningarna för stadens utveckling som sedan tidigare fastställts av kommunfullmäktige. 
Kommunstyrelsen beslutade den 15 november 2021 att skicka förslaget på remiss till 
Länsstyrelsen och Regionen, samt kommunstyrelsens exploaterings- och fastighetsberedning.   

Remissvaren i sammanfattning 
 
Länsstyrelsens samlade bedömning  
”Länsstyrelsen bedömer att förslaget till riktlinjer i stort lever upp till lagkraven men behöver kompletteras 
på ett par områden. Solna stads riktlinjer för bostadsförsörjning baseras på en analys av bostadsbeståndet 
och den demografiska utvecklingen. Förslaget till riktlinjer innehåller en beskrivning av målen för 
bostadsförsörjningsarbetet. På några punkter skulle förslaget till riktlinjer vinna på att kompletteras. 
Länsstyrelsen saknar en beskrivning av hur förslaget till riktlinjer för bostadsförsörjning är framtagna och 
hur de planeras att följas upp. Riktlinjer för bostadsförsörjning utgör kommunens samlade dokument för 
arbetet med bostadsförsörjning och bör således ha en bred förankring i den kommunala organisationen 
liksom hos den allmännyttiga bostadsstiftelsen Signalisten. Länsstyrelsen vill gärna se en beskrivning av 
processen kring framtagandet och en beskrivning av vilka verksamheter som har arbetat fram förslaget. 
Därtill önskar länsstyrelsen att förslaget till riktlinjer kompletteras med en beskrivning av vilka som 
kommer att ansvara för uppföljning av Solna stads riktlinjer för bostadsförsörjning och hur uppföljningen 
kommer att genomföras. Genom en systematisk uppföljning finnas förutsättningar att nå Solna stads 
uppsatta mål och strategier för bostadsförsörjningen.” 

Länsstyrelsens yttrande i sin helhet framgår av bilaga. 

Regionens sammanfattning 
”Region Stockholm konstaterar att kommunens mål om 800 nya bostäder per år under planperioden 
stämmer överens med scenario bas i den regionala utvecklingsplanen för Stockholmsregionen (RUFS 
2050) (LS2015-0084). Region Stockholm ser att Solna har flera goda målsättningar för att möta reella 
behov på bostadsmarknaden. Till exempel vill kommunen gynna byggandet av större lägenheter för att 
växande familjer ska kunna bo kvar i Solna. Kommunen är även beredd att fortsätta möjliggöra projekt 
med studentbostäder exempelvis inom KI Solna campus. Solna stad skulle med fördel kunna precisera sin 
beskrivning av hur behoven ser ut och utveckla resonemangen om vilka strategier som ska användas för 
att nå målgrupperna.” 
 
Regionens yttrande i sin helhet framgår av bilaga. 
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Beredningens synpunkter 
 
Följande synpunkter framfördes av olika ledamöter i beredningen att överlämna till 
kommunstyrelsen: 
- om att komplettera beskrivningen om bostadsmarknaden med att det finns en brist på 
hyresrätter och att under målsättningar ange en ambition för andelen bostäder av olika 
upplåtelseformer som ska byggas.  
- om att det behövs en ny boendeform för äldre som utgör ett mellanting mellan särskilt boende 
för äldre och trygghetsboende.  
- om att behov finns om att förtydliga att större lägenheter bör vara minst 100 kvadratmeter.  
- om att se över skrivningen om studentbostäder under bostadsmarknaden för att göra den mer 
offensiv.  
- om att se över skrivningen om bostäder till nyanlända med inriktningen att öka flexibiliteten när 
det gäller två-årskontrakten.  
- om att lyfta fram kollektivboende och bygg-gemenskaper. 
 
Anteckningarna från mötet bifogas. 
 
Förändringar efter remissen 
 
En beskrivning av hur förslaget till riktlinjer för bostadsförsörjning har tagits fram i samverkan 
med berörda förvaltningar redovisas i en ny inledning av dokumentet, enligt önskemålet från 
Länsstyrelsen. Där redovisas även att uppföljning, i likhet med stadens övriga 
inriktningsdokument, sker inom ramen för stadens ordinarie uppföljningssystem. 

Andra justeringar som görs är ett förtydligande av att planeringen av LSS-bostäder bygger på att 
stadens omvårdnadsnämnd ska kunna uppfylla lagkravet på att erbjuda en bostad tre månader 
efter att formellt beslut fattats om att bifalla en ansökan. Det läggs även in ett stycke om 
socialnämndens senaste hemlöshetskartläggning, samt ett stycke om mottagningen av 
ensamkommande barn och bosättningen av nyanlända. Vidare utvecklas skrivningen om 
studentbostäder och om att staden gärna ser att lägenhetsytan för större lägenheter ska överstiga 
100 kvm. Ett kompletterande stycke om hyresrätter har lagts till under rubriken om 
bostadsbeståndet.  

Förvaltningens synpunkter 
 
Solna stads arbete med bostadsförsörjning är en del av stadens strategiska arbete med 
stadsutveckling. Den tar sin utgångspunkt i stadens vision om att Solna ska vara en sammanhållen 
och levande stad, som växer och utvecklas hållbart för alla solnabor. Staden ska möta efterfrågan 
på att leva, bo och verka i Solna och staden ska växa hållbart i en takt som staden och solnaborna 
mäktar med utifrån ett ekonomiskt, socialt och miljömässigt perspektiv. Staden är öppen för alla 
typer av nya bostäder och upplåtelseformer. Det kan vara bostadsrätter, hyresrätter, kollektivhus, 
ägarlägenheter, äganderätter eller andra former som fastighetsägare kan tänkas vilja pröva. 
Riktlinjerna ska även harmonisera med andra inriktningsdokument som antagits. 
 
Det innebär att de målsättningar som fastställs för riktlinjerna är följande: 
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• Solna stad ska ha en god planberedskap som medger möjlighet till nybyggnation enligt 
målsättningen på cirka 800 nya lägenheter i genomsnitt per år. 

• Staden ska skapa förutsättningar för ett effektivt markutnyttjande och en tät stadsstruktur 
genom att dra nytta av goda kollektivtrafiklägen. 

• Staden ska verka för en god gestaltning av stadsmiljön utifrån de olika stadsdelarnas egna 
karaktärsdrag, förutsättningar och behov. 

• Staden ska planera för en mångfald av bostäder avseende lägenhetsstorlek, boende och 
upplåtelseformer, men prioritera möjligheterna för barnfamiljer att bo kvar i Solna genom 
att verka för fler större lägenheter. 

• Staden genomför förebyggande aktiviteter för att möjliggöra för äldre att kunna bo kvar 
hemma under trygga förhållanden. 

• Stadens princip är att en del av nybyggnationen av lägenheter i större nybyggnadsprojekt 
avsätts till LSS och/eller sociala ändamål.  

• Staden ska kunna erbjuda akutboende och träningslägenheter för de människor som av 
olika skäl inte klarar eget boende. 

• Stadens förväntningar på exploatörer är att de ska följa inriktningarna i klimatstrategin 
och tillämpa vägledningen ”På väg mot ett hållbart Solna”. 

• Solna ska arbeta för låga taxor på värme, vatten och avlopp.  
 
Stadsledningsförvaltningen kan konstatera att de ledtider som planeringsarbete, projektering och 
byggnation i praktiken innebär att de bostäder som kan byggas inom de kommande åren, som 
planen ska omfatta, i praktiken huvudsakligen kommer att genomföras inom ramen för redan 
antagna detaljplaner. 
 
Med de förtydliganden av hur processen för framtagandet av dokumentet har sett ut och att 
uppföljning kommer att ske inom ramen för stadens befintliga uppföljningssystem, samt övriga 
justeringar som har skett till följd av synpunkter i remissrundan, föreslår 
stadsledningsförvaltningen att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige fastställa riktlinjer 
för bostadsförsörjningen 2022-2026.   
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Yttrande över remiss avseende förslag till riktlinjer för 
bostadsförsörjning Solna stad 

Solna stads Riktlinjer för bostadsförsörjningen 

 

Samlad bedömning 

Länsstyrelsen bedömer att förslaget till riktlinjer i stort lever upp till lagkraven men 

behöver kompletteras på ett par områden. Solna stads riktlinjer för bostadsförsörjning 

baseras på en analys av bostadsbeståndet och den demografiska utvecklingen. Förslaget 

till riktlinjer innehåller en beskrivning av målen för bostadsförsörjningsarbetet. På några 

punkter skulle förslaget till riktlinjer vinna på att kompletteras. Länsstyrelsen saknar en 

beskrivning av hur förslaget till riktlinjer för bostadsförsörjning är framtagna och hur de 

planeras att följas upp. Riktlinjer för bostadsförsörjning utgör kommunens samlade 

dokument för arbetet med bostadsförsörjning och bör således ha en bred förankring i den 

kommunala organisationen liksom hos den allmännyttiga bostadsstiftelsen Signalisten. 

Länsstyrelsen vill gärna se en beskrivning av processen kring framtagandet och en 

beskrivning av vilka verksamheter som har arbetat fram förslaget. Därtill önskar 

länsstyrelsen att förslaget till riktlinjer kompletteras med en beskrivning av vilka som 

kommer att ansvara för uppföljning av Solna stads riktlinjer för bostadsförsörjning och 

hur uppföljningen kommer att genomföras. Genom en systematisk uppföljning finnas 

förutsättningar att nå Solna stads uppsatta mål och strategier för bostadsförsörjningen. 

Inför remissförfarandet har länsstyrelsen haft skriftlig kontakt med Solna stad. 

Lagen om kommunernas bostadsförsörjningsansvar 

Att ta fram riktlinjer för bostadsförsörjningen innebär att analysera och bedöma vilka 

förändringar som behövs i bostadsbeståndet till följd av krav och önskemål från både 

nuvarande och framtida befolkning. 

Det finns ett antal förutsättningar som behöver vara uppfyllda i kommunen för att 

åstadkomma ett så bra arbete som möjligt med bostadsförsörjningsfrågorna. Dessa är: 

• att det finns kompetens och resurser att arbeta med bostadsförsörjning 

• att arbetet sker förvaltningsövergripande 

• att arbetet sker i nära dialog med den politiska ledningen. 

Enligt lagen (2000:1383) om kommunernas bostadsförsörjningsansvar ska varje kommun 

anta riktlinjer för bostadsförsörjningen. Syftet är att skapa förutsättningar för alla i 

kommunen att leva i goda bostäder och att främja att ändamålsenliga åtgärder för 

bostadsförsörjningen förbereds och genomförs. Riktlinjerna ska i sin tur utgöra underlag 

för planläggning enligt plan- och bygglagen (PBL) avseende det allmänna intresset 

bostadsbyggande och utveckling av bostadsbeståndet liksom att utgöra underlag till 

  

lW1a Länsstyrelsen 
~ Stockholm 
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översiktsplaneringen. Det ska framgå av översiktsplanen hur kommunen avser tillgodose 

det långsiktiga behovet av bostäder. Från 1 april 2020 framgår detta av första punkten i 

PBL 3 kap. 5 §. 

Riktlinjerna ska antas av kommunfullmäktige varje mandatperiod. Länsstyrelsen ska 

lämna råd, information och underlag till kommunerna i länet inför planeringen av 

bostadsförsörjningen. 

Kommunen har en översiktsplan, antagen 2016 och aktualitetsförklarad 2020. 

Översiktsplaneringen är ett viktigt instrument när kommunens bostadspolitiska 

intentioner ska genomföras. Både översiktsplanen och riktlinjerna för 

bostadsförsörjningen behövs för att nå kommunens bostadspolitiska mål. De skiljer sig 

emellertid åt på två sätt: 

• I riktlinjerna för bostadsförsörjningen klargörs hur stort behovet av nyproduktion 

är i olika delar av kommunen.  

• I översiktsplanen redovisas hur kommunen tänker skapa de fysiska 

förutsättningarna för att kunna täcka utbyggnadsbehoven. 

Länsstyrelsens synpunkter – vad vi granskar 

Länsstyrelsen granskar förslag till riktlinjer utifrån hur de förhåller sig till nationella och 

regionala mål, kommunala mål, vilka verktyg som används för att nå uppsatta mål, 

särskilda grupper samt hur riktlinjerna följs upp. Länsstyrelsen tittar också på om 

riktlinjerna grundas på en analys av den demografiska utvecklingen och bostadsbeståndet. 

 

Länsstyrelsen önskar att kommunen förtydligar rubriksättningen i dokumentet så att det 

blir tydligare att förslaget till riktlinjer förhåller sig till nationella, regionala och 

kommunala mål. 

Nationella mål 

Kommunen hänvisar inte till det övergripande målet för samhällsplanering, 

bostadsmarknad, byggande och lantmäteriverksamhet som är att ge alla människor i alla 

delar av landet en från social synpunkt god livsmiljö där en långsiktigt god hushållning 

med naturresurser och energi främjas samt där bostadsbyggande och ekonomisk 

utveckling underlättas. Målet är också långsiktigt väl fungerande bostadsmarknader där 

konsumenternas efterfrågan möter ett utbud av bostäder som svarar mot behoven. 

Kommunen saknar även hänvisning till nationella mål för integrations- och 

funktionshinderspolitiken, mål för jämställdhet och folkhälsa och mål i Agenda 2030. 

 

Kommunen hänvisar däremot till relevanta lagar.  

Regionala mål 

Länsstyrelsen har inga synpunkter på hur kommunen förhåller sig till regionala mål för 

bostadsförsörjningen. Förslaget till riktlinjer för bostadsförsörjning innehåller även en bra 

redovisning av kommunens åtaganden enligt Stockholmsöverenskommelsen och 

Sverigeöverenskommelsen. 

Kommunala mål 

Kommunens redovisning av kommunala mål för bostadsförsörjningen är främst inriktat 

på bostadsförsörjningsinsatsen bostadsbyggande (där målet är minst 800 bostäder om 
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året). Insatserna inkluderar även nyproduktion av bostäder för äldre och LSS samt 

bostäder för sociala ändamål. Länsstyrelsen saknar mål för det befintliga bostadsbeståndet 

och hur kommunen kan verka för att säkerställa att det är möjligt för alla inkomstgrupper 

att bo i kommunen både nu och i framtiden. 

Länsstyrelsen ser det som positivt att kommunens mål för bostadsförsörjning lyfts fram i 

översiktsplanens planeringsstrategi. Eftersom nuvarande översiktsplan antogs innan detta 

förslag till riktlinjer för bostadsförsörjning saknas en beskrivning av hur riktlinjerna för 

bostadsförsörjning ger vägledning för kommunens översiktsplan enligt första punkten i 

PBL 3 kap. 5 §.  

Analys av bostadsbeståndet och den demografiska utvecklingen 

Länsstyrelsen har inga synpunkter på beskrivningen av den demografiska utvecklingen 

och bostadsbeståndet utöver att det vore önskvärt med en utvecklad beskrivning av 

eventuella renoveringsbehov i relation till det befintliga bostadsbeståndets ålder och vilka 

konsekvenser det kan föra med sig. 

Kommunens insatser för att nå uppsatta mål (verktyg)  

Solna stad har tagit ett stort ansvar för försörjningen av nya bostäder i regionen inte minst 

genom de avtal som kommunen har slutit genom Stockholmsförhandlingen. Det är 

positivt att kommunen har för avsikt att även fortsättningsvis hålla en hög och jämn 

byggtakt. Kommunens mål och strategier för bostadsförsörjning är främst inriktade på 

planering och nyproduktion av bostäder. Länsstyrelsen saknar en beskrivning av hur 

kommunen kan verka för att det även i framtiden ska finnas ett tillräckligt bestånd av 

hyresrätter med rimlig hyra. Det kräver att kommunen samarbetar med både den 

kommunala bostadsstiftelsen och andra fastighetsägare. Hur samarbetet ska se ut behöver 

förtydligas, inte minst med tanke på att fastighetsägare totalrenoverar sina bestånd i 

samband med stambyten med kraftiga hyreshöjningar som följd. Länsstyrelsen kan vara 

behjälpliga med att hänvisa till goda exempel på hur renoveringar är möjliga att 

genomföra utan att riskera att hyresgäster tvingas lämna sina bostäder till följd av 

hyreshöjningar. 

Det är positivt att kommunen har tagit fasta på att det behövs fler större bostäder och det 

faktum att större bostäder genererar längre och bättre flyttkedjor. Samtidigt visar den 

studie som kommunen refererar till att flyttkedjor endast fungerar för de människor som 

redan har någonstans att bo. Därmed krävs det andra insatser för att underlätta inträde på 

bostadsmarknaden för den växande grupp av människor som idag har ekonomiskt svårt 

att efterfråga de bostäder som finns och nyproduceras. Länsstyrelsen ser det som positivt 

med de riktade insatser som finns för vissa målgrupper men saknar en generell 

beskrivning av insatser från kommunens sida för att underlätta inträde på 

bostadsmarknaden. Exempelvis genom samarbete med allmännyttan och privata 

hyresvärdar för att se över uthyrningspolicys, inkomstkrav och ytterligare 

förtursmöjligheter än de som redan används. 

Särskilda grupper 

• Ungdomar och studenter 

Länsstyrelsen har inga synpunkter på kommunens insatser för ungdomar och 

studenter och ser positivt på att ungdomar i åldern 18–27 år har förtur att söka 

ungdomslägenhet eller korttidskontrakt. 

• Äldre 
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Länsstyrelsen har inga synpunkter på kommunens insatser för att 

säkerställa att det finns bostäder för äldre. 

• Personer med funktionsnedsättning 

Länsstyrelsen har inga direkta synpunkter på kommunens insatser för att 

säkerställa att det finns anpassade bostäder för personer med 

funktionsnedsättning. Dock önskar länsstyrelsen ett förtydligande av hur 

situationen ser ut beträffande väntetid för att få ett anpassat boende för de 

personer som omfattas av LSS. 

• Personer som lever i hemlöshet 

Länsstyrelsen har endast få synpunkter på kommunens arbete med hemlösa. 

Länsstyrelsen vill gärna vill se en hänvisning till kommunens 

hemlöshetskartläggning där det framgår att antalet barn som lever i hemlöshet har 

ökat och hur kommunen har för avsikt att leva upp till ambitionen att prioritera 

barnfamiljer i sitt förebyggande arbete. Länsstyrelsen önskar även ett 

förtydligande av vilka typer av akutboende som kommunen hänvisar akut 

hemlösa till. 

• Personer som utsatts för våld i nära relationer 

Länsstyrelsen har inga synpunkter på kommunens arbete med bostäder för 

personer som är utsatta för våld i nära relation. 

• Nyanlända 

Kommunen beskriver att nyanlända som anvisats med stöd av bosättningslagen 

erbjuds tillfälliga hyreskontrakt under två år. Det framgår inte om, och i sådana 

fall hur, kommunen arbetar för att anvisade nyanlända ska kunna bo kvar i 

kommunen när tillfälliga hyreskontrakt löper ut. Bosättningslagen innebär att alla 

kommuner måste ha beredskap att ta emot anvisade nyanlända och även planera 

bostadsförsörjningen med utgångspunkt från detta. Länsstyrelsen framhåller 

betydelsen av ett längre perspektiv på anvisade nyanländas 

bostadsförsörjningsbehov som möjliggör för nyanlända att bo kvar i 

anvisningskommunen. Bosättningslagen syftar både till en jämnare fördelning 

mellan kommuner och bättre förutsättningar för nyanlända att snabbare etablera 

sig på arbetsmarknaden och i samhällslivet. Kommunen beskriver hur tillfälliga 

bostäder avvecklas när antalet nyanlända minskar. En annan väg kan vara att 

förlänga och anpassa kontraktslängden till hur lång tid det tar för nyanlända att 

etablera sig på bostadsmarknaden – och därigenom koppla nyanländas bosättning 

till ett mer långsiktigt arbete med bostadsförsörjning. 

Förutom anvisade nyanlända omfattar kommunens mottagande av nyanlända 

även självbosatta nyanlända samt ensamkommande barn med uppehållstillstånd. 

Kommunens ansvar varierar för respektive grupp, men en gemensam nämnare är 

svårigheterna att etablera sig på bostadsmarknaden i länet. Vad gäller gruppen 

självbosatta har kommunen ett generellt bostadsförsörjningsansvar samtidigt som 

trångboddhet och upprepade flyttar präglar många självbosattas bostadssituation. 

Länsstyrelsens saknar en beskrivning av gruppen självbosattas bostadsbehov. 

Länsstyrelsen saknar även en beskrivning av kommunens boendeinsatser för 

ensamkommande barn och ungdomar och hur kommunen arbetar för att 

ensamkommande barns bostadsbehov ska tillgodoses efter avslutad placering. 

Däremot beskriver kommunen att ungdomar i åldern 18-27 år har möjlighet att 
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söka ungdomslägenhet eller korttidskontrakt, ett alternativ som torde omfatta 

ensamkommande unga förutsatt att de har uppehållstillstånd 

Uppföljning 

Länsstyrelsen saknar en beskrivning av hur förslaget till riktlinjer för bostadsförsörjning 

med mål och strategier för bostadsförsörjningen följs upp. Det framgår att nämnda mål 

och strategier i hög grad överensstämmer med de styrdokument som antagits av 

kommunfullmäktige och kommunstyrelsen men det är inte möjligt att utläsa hur 

uppföljningen av dessa mål genomförs eller vilka som genomför uppföljningen. 

Länsstyrelsen önskar ett förtydligande av vilka förvaltningar och verksamheter som är 

involverade i uppföljningen och hur kommunen använder sig av passande verktyg för att 

nå uppsatta mål.  

Inför arbetet med nästa översiktsplan vill länsstyrelsen uppmana kommunen att beakta 

vad som står i första punkten i PBL 3 kap. 5 § så att riktlinjer för bostadsförsörjning ger 

vägledning för kommunens översiktsplan. 

Antagna riktlinjer för bostadsförsörjningen 

Antagna riktlinjer skickas till Länsstyrelsen Stockholm. 

De som deltagit i beslutet 

Beslutet har fattats av Mathias Wahlsten med Nanny Andersson Sahlin som 

föredragande. 

 

Denna handling har godkänts digitalt och saknar därför namnunderskrift. 
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§ 8  
Yttrande över Solna stads Riktlinjer för bostadsförsörjning 
2022-2026 
TRN 2021-0216 

Sammanfattning 

Solna Stad har remitterat Riktlinjer för bostadsförsörjning 2022-2026 till 
Region Stockholm för yttrande. 
 
Region Stockholm konstaterar att kommunens mål om 800 nya bostäder 
per år under planperioden stämmer överens med scenario bas i den 
regionala utvecklingsplanen för Stockholmsregionen (RUFS 2050) (LS 
2015-0084). Region Stockholm ser att Solna har flera goda målsättningar 
för att möta reella behov på bostadsmarknaden. Till exempel vill 
kommunen gynna byggandet av större lägenheter för att växande familjer 
ska kunna bo kvar i Solna. Kommunen är även beredd att fortsätta 
möjliggöra projekt med studentbostäder exempelvis inom KI Solna campus. 
Solna stad skulle med fördel kunna precisera sin beskrivning av hur 
behoven ser ut och utveckla resonemangen om vilka strategier som ska 
användas för att nå målgrupperna. 

Beslutsunderlag 

1. Regiondirektörens tjänsteutlåtande 
2. Förslag till riktlinjer för bostadsförsörjning i Solna stad 

Förslag och yrkande 

Ordförande Gustav Hemming m.fl. (C) yrkar bifall till Regiondirektörens 
tjänsteutlåtande. 
 
2:e vice ordförande Robert Johansson m.fl. (S) yrkar bifall till sitt förslag till 
tilläggsbeslut. 
 
Ledamoten Lina El Yafi m.fl. (V) yrkar bifall till sitt förslag till 
tilläggsbeslut. 

Proposition 

Ordförandes förslag om bifall till regiondirektörens tjänsteutlåtande 
godkännes. 
 
Ordförande frågar sedan om avslag eller bifall på Socialdemokraternas 
förslag till tilläggsbeslut och finner att nämnden avslår förslaget.   
 
Ordförande frågar sedan om avslag eller bifall på Vänsterpartiets förslag till 
tilläggsbeslut och finner att nämnden avslår förslaget.   
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Tillväxt- och regionplanenämnden PROTOKOLL 1/2022 
2022-01-20 

§§ 1-15 

 

         

Ordförande  Justerare  Justerare  Exp. datum  Sign. 
 
  
     
 
 

Tillväxt- och regionplanenämndens beslut 

Tillväxt- och regionplanenämnden beslutar följande. 
 

1. Regiondirektörens tjänsteutlåtande utgör Region Stockholms 
yttrande till Solna Stad över Riktlinjer för bostadsförsörjning 2022- 
2026. 
 

2. Paragrafen justeras omedelbart. 
 
Reservation 
2:e vice ordförande Robert Johansson m.fl. (S) anmäler reservation till 
förmån för sitt eget förslag till tilläggsbeslut. 
 
Ledamoten Lina El Yafi m.fl. (V) anmäler reservation till förmån för sitt 
eget förslag till tilläggsbeslut. 
 
Deltar ej i beslut 
Socialdemokraterna deltar ej i beslut gällande Vänsterpartiets förslag till 
tilläggsbeslut. 
 
Vänsterpartiet deltar ej i beslut gällande Socialdemokraternas förslag till 
tilläggsbeslut. 
 
 
 
Beslutsexpediering: 
Solna stad 
Akt 
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Tillväxt- och regionplanenämnden FÖRSLAG TILL TILLÄGGSBESLUT 
2022-01-20 

 
 

 

Ärende 8 
TRN 2021-0216 
 

 
  

Yttrande över Solna stads Riktlinjer för 
bostadsförsörjning 2022-2026 
 
Ambitionen ska alltid vara att säkra goda levnadsvillkor för alla medborgare 
i vår region. Segregationen i vårt samhälle står i direkt konflikt med den 
ambitionen. Bostadssegregationen är ett stort och växande problem, som 
leder till olika livschanser, växande klyftor och i värsta fall kriminalitet och 
otrygghet. Men som kommunerna kan motverka genom politiska åtgärder. 
Vi efterlyser hur kommunerna avser använda sitt ansvar för 
bostadsförsörjningen för att minska bostadssegregationen.  
 
Ett sätt att göra detta är att använda de egna verktygen som finns, så som 
allmännyttiga bostadsbolag. Vi välkomnar därför att Solna stad antagit 
detaljplaner som ger Bostadsstiftelsen Signalisten möjlighet att bygga 450 
lägenheter inom planeringsperioden. Vi hoppas att den nivån också 
framgent kommer att upprätthållas i kommande planeringsperioder. 
 
Vi vill också likt yttrandet trycka på vikten om att ”målen bör vara att 
tillgodose bostadsbehoven hos hela befolkningen, däribland nyanlända 
(också efter etableringstiden) och hushåll med svag ekonomi”. 
 
Vi yrkar därför 
 
Att  Tillväxt- och regionplanenämnden föreslås besluta enligt 
 förvaltningens förslag med följande tilläggsbeslut: 
 
Ambitionen ska alltid vara att ha goda levnadsvillkor för alla medborgare i 
vår region. Segregationen i vårt samhälle står i direkt konflikt med den 
ambitionen. Bostadssegregationen är ett stort och växande problem, som 
leder till olika livschanser, växande klyftor och i värsta fall kriminalitet och 
otrygghet. Men som kommunerna kan motverka genom politiska åtgärder. 
Vi efterlyser hur kommunerna avser använda sitt ansvar för 
bostadsförsörjningen för att minska bostadssegregationen. 
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Tillväxt- och regionplanenämnden 
Ärende 8 

 

Yttrande över riktlinjer för bostadsförsörjning 2022-
2026 Solna stad 
 
Vänsterpartiet anser i huvudsak att riktlinjerna för bostadsförsörjning för 
Solna stad är bra. Däremot ser vi att staden kan göra mer för att leva upp 
till skrivningarna. 
 
Vi vill se att kulturmiljöer och byggnader med kulturhistoriskt värde inte 
bara ”beaktas” utan tas om hand och kan komma till användning.  
 
I praktiken byggs fortfarande för få större lägenheter och framförallt 
alldeles för få hyresrätter i Solna. Kommunen behöver arbeta mycket mer 
aktivt än idag för att ställa krav på byggherrarna att bygga fler hyresrätter. 
Behovet av mer blandade kvarter syns på flera håll i Solna. Framförallt 
Arenastaden och Solna Business Park behöver kompletteras med mer 
bostadsbebyggelse och Järvastaden har ett behov av fler hyresbostäder. 
Därtill finns också ett behov av varierade boendeformer, såsom exempelvis 
kollektivhus. Detta behöver planeras för i nybyggnation. 
 
För små och mellanstora företagare är bristen på lokaler svår. Vi ser ett 
behov av att arbeta mer proaktivt för att underlätta för småföretagare att 
kunna verka inom Solnas gränser. 
 
Slutligen vill vi att allt bostadsbyggande har klimatet i fokus. Det innebär 
bland annat att bygga kollektivtrafiknära, med hög grönytefaktor och i 
klimatsmarta material. 
 
att yttrandet kompletteras med ovanstående synpunkter. 
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Regionledningskontoret  TJÄNSTEUTLÅTANDE  
Susanna Evert  2021-12-20 TRN 2021-0216 
   

  

 
  Tillväxt- och 

regionplanenämnden 
 
 
Yttrande över Riktlinjer för bostadsförsörjning 2022-
2026 Solna stad 
 

Regionledningskontorets förslag till beslut 
Tillväxt- och regionplanenämnden beslutar följande. 
 

1. Regiondirektörens tjänsteutlåtande utgör Region Stockholms 
yttrande till Solna Stad över Riktlinjer för bostadsförsörjning 2022-
2026. 

2. Paragrafen justeras omedelbart. 

Sammanfattning 
Solna Stad har remitterat Riktlinjer för bostadsförsörjning 2022-2026 till 
Region Stockholm för yttrande.  
 
Region Stockholm konstaterar att kommunens mål om 800 nya bostäder 
per år under planperioden stämmer överens med scenario bas i den 
regionala utvecklingsplanen för Stockholmsregionen (RUFS 2050) (LS 
2015-0084). Region Stockholm ser att Solna har flera goda målsättningar 
för att möta reella behov på bostadsmarknaden. Till exempel vill 
kommunen gynna byggandet av större lägenheter för att växande familjer 
ska kunna bo kvar i Solna. Kommunen är även beredd att fortsätta 
möjliggöra projekt med studentbostäder exempelvis inom KI Solna campus. 
Solna stad skulle med fördel kunna precisera sin beskrivning av hur 
behoven ser ut och utveckla resonemangen om vilka strategier som ska 
användas för att nå målgrupperna. 

Bakgrund 
Solna Stad har remitterat Riktlinjer för bostadsförsörjning 2022-2026 till 
Region Stockholm för yttrande. Tillväxt- och regionplanenämnden svarar 
på Region Stockholms vägnar.  
 
Alla kommuner har enligt lagen om kommunernas bostadsförsörjnings-
ansvar (2000:1383) ansvar att planera för bostadsförsörjningen. Detta 
innebär bland annat att kommunerna ska ta fram riktlinjer för bostads-
försörjning. Syftet är att skapa förutsättningar för alla i kommunen att leva 
i goda bostäder och att främja att ändamålsenliga åtgärder för bostads-
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  TJÄNSTEUTLÅTANDE  
  2021-12-20 TRN 2021-0216 
   
   

 

försörjningen förbereds och genomförs. Riktlinjerna ska samrådas med 
berörda kommuner, länsstyrelsen och berörd region. 
 
Solna Stad har antagit följande mål och strategier för bostadsförsörjningen:  
 

 Solna stad ska ha en god planberedskap som medger möjlighet till 
nybyggnation enligt målsättningen på cirka 800 nya lägenheter i 
genomsnitt per år 

 Staden ska skapa förutsättningar för ett effektivt markutnyttjande 
och en tät stadsstruktur genom att dra nytta av goda 
kollektivtrafiklägen 

 Staden ska verka för en god gestaltning av stadsmiljön utifrån de 
olika stadsdelarnas egna karaktärsdrag, förutsättningar och behov 

 Staden ska planera för en mångfald av bostäder avseende 
lägenhetsstorlek, boende och upplåtelseformer, men prioritera 
möjligheterna för barnfamiljer att bo kvar i Solna genom att verka 
för fler större lägenheter 

 Staden genomför förebyggande aktiviteter för att möjliggöra för 
äldre att kunna bo kvar hemma under trygga förhållanden 

 Stadens princip är att en del av nybyggnationen av lägenheter i 
större nybyggnadsprojekt avsätts till LSS och/eller sociala ändamål 

 Staden ska kunna erbjuda akutboende och träningslägenheter för de 
människor som av olika skäl inte klarar eget boende 

 Stadens förväntningar på exploatörer är att de ska följa 
inriktningarna i klimatstrategin och tillämpa vägledningen ”På väg 
mot ett hållbart Solna” 

 Solna ska arbeta för låga taxor på värme, vatten och avlopp 

Region Stockholms yttrande  

Kommunens bostadsmål 
Solna Stads bostadsmål är att det under den aktuella perioden ska byggas 
800 nya bostäder per år i kommunen, och kommunen bedömer att det i 
huvudsak kommer att vara möjligt inom ramen för redan antagna 
detaljplaner. Målet stämmer överens med behovet av bostadstillskott i 
kommunen enligt scenario bas i RUFS 2050. Kommunen behöver ha 
beredskap för det högsta scenariot på 850 bostäder.  
 
Solnas befolkningsprognos till år 2030 ligger högre än Region Stockholms 
Framskrivningar av befolkning och sysselsättning i östra Mellansverige, 
2017 (TRN 2016-0042). Då Region Stockholm och kommunen gör samma 
bedömning av det årliga tillskottet av bostäder vore det önskvärt att 
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kommunen utvecklade resonemanget gällande vad som kommer driva den 
ökade befolkningstillväxten fram till 2030. Det skulle vara särskilt 
intressant eftersom Region Stockholm nu arbetar med att ta fram nya 
befolkningsframskrivningar där detta är ett viktigt bidrag.  
 
Region Stockholm ser gärna att det framgår i riktlinjerna hur Solna stad ska 
säkerställa att de bostäder som överenskommits om i Sverige- och 
Stockholmsförhandlingen blir verklighet.  

Situationen på bostadsmarknaden 
Solna stads bedömning är att det under överskådlig tid framöver kommer 
att finnas en större efterfrågan än tillgång till bostäder i Solna. Bostads-
bristen omfattar alla typer av bostäder och lägenhetsstorlekar, men 
framförallt saknas det större bostäder/lägenheter, vilket inte minst 
påverkar växande familjer som söker en ny och större bostad i Solna. För 
att möta behovet och möjliggöra för familjer som behöver större yta att bo 
kvar i kommunen, vill kommunen gynna byggandet av större lägenheter 
genom principöverenskommelser med byggherrar. Detta gäller också 
lägenheter som öronmärks för LSS och/eller sociala ändamål.  
 
Den svåra situationen på bostadsmarknaden är inte något som Solna stad 
kan lösa på egen hand, och Region Stockholm ser positivt på en fortsatt 
samverkan i frågorna. Region Stockholm noterar också att Solnas 
kommunala bostadsstiftelse arbetar med förturer för unga i den 
kommunala bostadskön. Region Stockholm anser att det vore intressant 
med ett erfarenhetsutbyte gällande vilka konsekvenser och möjligheter 
detta ger, både för unga i Solna stad och för övriga bostadssökande. 
 
Bostadsrätten är den vanligaste upplåtelseformen i Solna, och kommunen 
menar att så kommer det även att vara i nyproduktionen under den nu 
aktuella planeringsperioden. Region Stockholm hänvisar till det 
gemensamma positionspapperet, Gemensamma positioner för ett ökat 
bostadsbyggande och en tryggad bostadsförsörjning i Stockholms-
regionen (TRN 2021-0147), som Region Stockholm och Storsthlm har tagit 
fram gemensamt med förslag till åtgärder för ett ökat bostadsbyggande och 
en tryggare bostadsförsörjning i Stockholms län. Där konstateras att länet 
behöver fler hyresrätter än vad som byggs, och att byggandet av hyresrätter 
ska främjas bland annat genom förbättrade förutsättningar för byggaktörer 
och genom god tillgång till mark. I RUFS 2050 finns ett regionalt 
ställningstagande om att planera och bygga varierat för människors olika 
bostadsbehov. 
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Solna beskriver väl svårigheten med att få till fler småhus i kommunen, 
trots en stor efterfrågan, eftersom det är ont om lämplig mark för småhus-
bebyggelse. Det är tydligt att kommunernas förutsättningar skiljer sig åt när 
det gäller exempelvis markägande, markpriser, eventuellt kommunalt 
bostadsbolag med mera Varje kommun har olika förutsättningar. På en 
övergripande regional nivå behöver kommunernas möjligheter och ansvar 
att bidra till genomförande av regionala beslut och överenskommelser 
hanteras.  
 
Solna stad har i förhållande till sin befolkning i Stockholmsregionen ett 
stort bestånd av student- och forskarbostäder; cirka 3 800 lägenheter. 
Kommunen tar ett stort ansvar för tillhandahållandet av studentbostäder i 
länet, något som inte förvånar med tanke på att Karolinska Institutet ligger 
i Solna, men ändå förtjänar att lyftas. Solna stad är beredda att fortsätta att 
medverka till att möjliggöra projekt med studentbostäder exempelvis inom 
KI Solna campus. Region Stockholm ser gärna att riktlinjerna innehöll en 
beskrivning av hur behovet ser ut, och möjligheten för kommunen att möta 
detta. Region Stockholm välkomnar att Solna deltar i den regionala 
kraftsamlingen för byggandet av fler studentbostäder, där diskussionen om 
behovet av studentbostäder kan fortsätta tillsammans med andra regionala 
aktörer. 
 
Region Stockholm anser att kommunens utgångspunkt för målen bör vara 
att tillgodose bostadsbehoven hos hela befolkningen, däribland nyanlända 
(också efter etableringstiden) och hushåll med svag ekonomi. Kommunen 
har inte några mål eller strategier kopplat till dessa grupper.  
 
Region Stockholm har nyligen beviljats bidrag från Delegationen mot 
segregation för att, tillsammans med flera kommuner och Storsthlm, 
fördjupa kunskapen om verktyg för bostadsförsörjning. Det handlar bland 
annat om riktlinjer för bostadsförsörjning, ägardirektiv, förturssystem, 
hyresgarantier, samverkan, planeringsberedskap. Arbetet väntas ge en ökad 
kunskap om hur verktygen som kommunerna har i sitt arbete med 
bostadsförsörjning används och kan utvecklas.  

Ekonomiska konsekvenser 
Beslutet bedöms inte medföra några ekonomiska konsekvenser för Region 
Stockholm. 
 
Carina Lundberg Uudelepp 
Regiondirektör 

Anton Västberg 
Utvecklingsdirektör 
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Beslutsunderlag 
1. Förslag till riktlinjer för bostadsförsörjning i Solna stad 

 

Beslutsexpediering 
1. Solna stad 

 
 
Godkänd av Carina Lundberg Uudelepp, 2021-12-20
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SOLNA STAD 

§1 

Närvaro 

Mötesanteckningar 2021-11-22 

SlD 2 (4) 

Magnus Persson hälsade alla välkomna och konstaterade att sex ledamöter och fyra 
ersättare är närvarande. Övriga ledamöter och ersättare har förhinder. 

Magnus konstaterade att det ska föras anteckningar från beredningens möte och fick 
bekräftat att Kristina Tidestav kommer att göra det vid dagens möte. 

§2 

Justering 

Magnus konstaterade att, förutom ordföranden, ska ytterligare en person justera 
dagens mötesanteckningar. 

Sara Kukka-Salam utsågs att justera dagens mötesanteckningar. 

§3 

Fastställande av föredragningslistan 

Beredningen beslutade att fastställa utsänd föredragnings! ista. 

§4 

Riktlinjer för bostadsförsörjning 2022 - 2026 - Remiss från 
kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen beslutade den 15 november 2021 att remittera förslaget till 
riktlinjer för bostadsförsö1jningen 2022-2026 till Länsstyrelsen i Stockholms län, 
Region Stockholm och till exploaterings- och fastighetsberedningen för yttrande. 
Efter remissen kommer ett förslag till riktlinjer för bostadsförsö1jningen 2022-2026 
att överlämnas till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige för beslut. 

Följande synpunkter framfördes av beredningen att överlämna till kommunstyrelsen: 
- Synpunkter framfördes om att komplettera beskrivningen om bostadsmarknaden 
med att det finns en brist på hyresrätter och att under målsättningar ange en ambition 
för andelen bostäder av olika upplåtelseformer som ska byggas. 
- En synpunkt framfördes om att det behövs en ny boendeform för äldre som utgör 
ett mellanting mellan särskilt boende för äldre och trygghetsboende. 
- En synpunkt framfördes 0111 att behov finns om att förtydliga att större lägenheter 
bör vara minst 100 kvadratmeter. 
- En synpunkt framfördes 0111 att se över skrivningen 0111 studentbostäder under 

Signatur 

Comfa,-1 Signn1u1e Rct'ere11snu111mer: 2-:1604SF 



SOLNA STAD Mötesanteckninga r 

bostadsmarknaden för att göra den mer offensiv. 

2021 -11-22 

SID 3 (4) 

- En synpunkt framfördes om att se över skrivningen om bostäder till nyanlända med 
inriktningen att öka flexibiliteten när det gäller två-årskontrakten. 
- En synpunkt framfördes om att lyfta fram kollektivboende och bygg-gemenskaper. 

Därutöver ställdes ett antal frågor om ensamkommande flyktingbarn, hemlösa och 
om Boendekedjan Nordväst, som förvaltningen besvarade. 



 

RIKTLINJER FÖR BOSTADS-
FÖRSÖRJNING 2022 - 2026 
 

 
Solnavägen vid nya T-banestationen Hagalund södra 

 
Visionsbild Hagastaden 
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Sammanfattning 
 
Solna stads arbete med bostadsförsörjning är en del av stadens strategiska 
arbete med stadsutveckling. Den tar sin utgångspunkt i stadens vision om att  
Solna ska vara en sammanhållen och levande stad, som växer och utvecklas 
hållbart för alla solnabor.  
 
Solna ska möta efterfrågan på att leva, bo och verka i Solna och staden ska 
växa hållbart i en takt som staden och solnaborna mäktar med utifrån ett 
ekonomiskt, socialt och miljömässigt perspektiv. Av stadens klimatstrategi 
framgår det att staden genom att skapa en tät stadsstruktur även ska medverka 
till att minska resbehovet.  
 
En gång under en mandatperiod ska alla Sveriges kommuner upprätta riktlinjer 
för bostadsförsörjningen, som ska redovisa kommunens mål för 
bostadsbyggande och utveckling av bostadsbeståndet, planerade insatser för att 
nå uppsatta mål och hur kommunen har tagit hänsyn till relevanta nationella 
och regionala mål, planer och program som är av betydelse för bostads-
försörjningen. Det ska i riktlinjerna göras en analys av den demografiska 
utvecklingen, efterfrågan på bostäder, bostadsbehovet för särskilda grupper 
och marknadsförutsättningarna.  
 
Den planering som löpande sker i Solna utgår från stadens övergripande mål 
och inriktningar.  ”Riktlinjer för bostadsförsörjning 2022 – 2026” är därmed en 
konsekvens av tidigare beslut och mål och strategier för bostadsförsörjningen 
och sammanfaller med de styrdokument som antagits av kommunfullmäktige 
och kommunstyrelsen.  
 
Målsättningen är att det, under den aktuella perioden, ska byggas 800 nya 
bostäder per år i staden och bedömningen är att det i huvudsak kommer att 
vara möjligt inom ramen för redan antagna detaljplaner. Staden ska planera för 
en mångfald av bostäder avseende lägenhetsstorlek, boende och upplåtelse-
former. Möjligheterna för barnfamiljer att bo kvar i Solna vill staden gynna 
genom att i principöverenskommelser med byggherrar verka för att fler större 
lägenheter byggs, vilket även gäller lägenheter som öronmärks för LSS 
och/eller sociala ändamål.  
 
Stadens förväntningar på exploatörer är att de ska följa inriktningarna i 
klimatstrategin och tillämpa vägledningen ”På väg mot ett hållbart Solna”. 
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Inledning 
 
Var fjärde år ska Riktlinjer för bostadsförsörjningen tas fram och fastställas av 
kommunfullmäktige. I Solna stads riktlinjer för bostadsförsörjning fullföljs 
stadens ambitioner om bostadsutvecklingen i kommunfullmäktiges beslut om 
stadens översiktsplan. 
 
Förutsättningen för att möjliggöra nya bostäder i Solna förutsätter i princip 
alltid att en ny detaljplan måste tas fram. Processen inleds med att exploatören 
tecknar en principöverenskommelse med staden. Med utgångspunkt i 
överenskommelsen tas en detaljplan fram och när den ska antas tecknas ett 
exploateringsavtal. När detaljplanen antagits ska den vinna laga kraft, vilket 
oftast sker först efter domstolsprövningar. Därefter tar projektering och 
bygglovsprocessen vid och därefter påbörjas byggnation. Hela processen, från 
principöverenskommelse till påbörjad byggnation understiger sällan fyra år och 
därför utgår dessa riktlinjer från bostadsprojekt där det redan finns en 
lagakraftvunnen detaljplan att utgå från. 
 
Solna stads målsättning är enligt översiktsplanen att i genomsnitt bygga 800 nya 
lägenheter per år fram till år 2030, vilket innebär att staden då kommer att ha 
ungefär 100 000 invånare. Bedömningen är att det är en nivå där staden har 
förutsättningar att parallellt kunna bygga ut den kommunala servicen för att 
möta de nya behoven. 
     
Riktlinjer för bostadsförsörjningen är framtaget av stadsledningsförvaltningen 
med stöd av representanter för miljö- och byggnadsförvaltningen, 
omvårdnadsförvaltningen, barn- och utbildningsförvaltningen, 
socialförvaltningen, förvaltningen för arbetsmarknad, kultur och fritid samt 
tekniska förvaltningen. Arbetet har utförts inom ramen för förvaltningarnas 
gemensamma arbetsgrupp för planering av stadens bostads- och lokalbehov 
och varit en del i det löpande planeringsarbete som kontinuerligt pågår. Samråd 
har även skett med Bostadsstiftelsen Signalisten. Förvaltningarnas behov 
reserveras därefter dels redan i samband med tecknandet av 
principöverenskommelser med exploatörer, men dels även i enlighet med 
stadens samverkansavtal med Bostadsstiftelsen Signalisten.   
 
Syftet med det här dokumentet är att belysa planering och försörjning av 
bostäder de kommande fyra åren. Det omfattar även en beskrivning av 
bostadsmarknaden och hur utbudet förändrats och ser ut idag. Riktlinjernas 
mål och strategier för att nå målen redovisas därefter. Riktlinjerna inklusive 
nytillkomna inflyttningsfärdiga bostäder följs upp inom ramen för stadens 
befintliga uppföljningssystem och redovisas i stadens och/eller respektive 
nämnds årsredovisning.   
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1 Styrande dokument, lagar och överenskommelser 
 
Solna stads arbete med bostadsförsörjning är en del av stadens strategiska 
arbete med stadsutveckling.  
 
På följande sidor beskrivs de viktigaste dokumenten, lagarna och 
överenskommelser som staden har att förhålla sig till i samband med planering 
av bostadsförsörjningen. 
 
1.1 Stadens vision och övergripande mål 
 
Den politiska viljeinriktningen för Solna stads framtida utveckling kommer till 
uttryck i en vision och fyra övergripande mål.  
 
Solna stads vision är att:  
 
Solna ska vara en sammanhållen och levande stad, som växer och utvecklas hållbart för alla 
solnabor. Staden kännetecknas av trygghet och öppenhet, där allas potential tas tillvara. Vi 
erbjuder kunskap, kreativitet och upplevelser som ökar regionens attraktionskraft.  
 
Visionen bryts ner i följande fyra övergripande mål: 
 
Solna stads verksamheter ska hålla god kvalitet och hushålla med stadens resurser.  
Alla verksamheter som Solna stad finansierar, oavsett utförare, ska hålla god 
kvalitet och hushålla med stadens resurser. Staden ska säkerställa att de insatta 
resurserna ger avsedda resultat i verksamheterna. Verksamheter inom 
välfärdens kärna ska prioriteras. Kvalitetsnivåer ska sättas och följas upp och 
utvärderas. Det ska vara ordning och reda i stadens ekonomi och 
verksamheterna ska hålla budget. Staden tar ansvar för framtidens välfärd 
genom att balansera kostnader för dagens verksamheter och behovet av att 
göra avsättningar för kommande investeringar. 
 
Solna ska växa ihop och utvecklas på ett ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbart sätt. 
Solna ska möta efterfrågan på att leva, bo och verka i staden med ett stort 
utbud av bostäder, arbetsplatser och service. Staden ska växa hållbart i en takt 
som staden och solnaborna mäktar med utifrån ett ekonomiskt, socialt och 
miljömässigt perspektiv. De möjligheter som tillväxten skapar ska tillvaratas 
samtidigt som stadens framtida ekonomi tryggas, viktiga naturvärden säkras 
och jämlika livsvillkor skapas. Barriärer ska byggas bort och stadsdelarnas egna 
identiteter tas till vara och länkas ihop för att skapa en sammanhållen och 
levande stad. Solna ska vara en attraktiv och trygg stad att leva och verka i.  
 
Solna ska erbjuda en attraktiv och trygg miljö att leva och verka i.  
Här ska finnas tillgång till bra boende, stimulerande arbete och 
utbildningsmöjligheter, god service, trivsamma grönområden och goda 



 

6 
 

kommunikationer. Stadsmiljön ska vara trygg och tillgänglig för alla, utan 
fysiska och sociala barriärer. Solnaborna ska kunna forma sina liv efter sina 
förutsättningar och trygga sin försörjning genom eget arbete. Den service som 
Solna stad finansierar ska finnas som ett naturligt stöd för de solnabor som 
behöver den under livets olika skeden.  
 
Solna stad ska vara en stad som kännetecknas av mångfald, kreativitet och upplevelser. 
Solna ska vara en mångsidig och upplevelserik stad, som ökar regionens 
attraktionskraft. Här ska storstadens puls samspela med det lugn som närheten 
till natur och vatten ger. Staden ska ha en internationell prägel och vara en 
mötesplats för människor med olika bakgrund, en importhamn för nya idéer 
och ett centrum för upplevelser. Här ska alla ges möjlighet att förverkliga sina 
livsdrömmar och allas potential tas tillvara i stadens och regionens utveckling. 
 
Visionen med de fyra övergripande målen utgör grunden för planering och 
genomförande av stadens olika verksamheter. 
 
1.2 Styrande dokument 
 
Verksamhetsplan och budget 
Stadens verksamhetsplan och budget, liksom alla nämndernas 
verksamhetsplaner, utgår från stadens vision och fyra övergripande mål. Här 
redovisas de politiska målsättningarna och inriktningen för den kommunala 
verksamheten det kommande året med utblick mot de två efterföljande åren.  
 
Översiktsplan 2030 
Översiktsplanen antogs 2016 och anger den övergripande inriktningen för 
stadsutvecklingen. Den aktualitetsförklarades 2020 med några justeringar av de 
delar som blivit inaktuella. Det ska genomföras inom ramen för följande 
strategier:  
 

• Solna ska möta efterfrågan på att leva, bo och verka i Solna med ett 
brett utbud av bostäder, arbetsplatser och service. Staden ska växa 
hållbart i en takt som staden och solnaborna mäktar med utifrån ett 
ekonomiskt, miljömässigt och socialt perspektiv. Solna ska utvecklas 
som en del i den växande Stockholmsregionen och områden som ligger 
på gränsen till grannkommunerna fortsätter att integreras i 
gemensamma stadsmiljöer.  

• Solna ska vara en sammanhållen och levande stad med en tät 
stadsstruktur och en bebyggelse som består av en blandning av 
bostäder, arbetsplatser och service samt som varierar i gestaltning, med 
respekt för de nuvarande stadsdelarnas unika karaktärsdrag. Barriärer 
ska byggas bort och stadsdelar ska länkas ihop för att skapa en bättre 
och mer sammanhållen stad.  
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• Solna ska ha en hållbar miljö och ett modernt transportsystem genom 
en fortsatt utbyggnad av kollektivtrafiken. Solna ska verka för en vidare 
utbyggnad av tunnelbanan/tvärbanan och för en utveckling av 
kollektivtrafiknoderna i staden. Planeringen av utbyggnaden av 
Mälarbanan ska omfatta en ny pendeltågsstation i Huvudsta. Ett 
modernt gång- och cykelvägnät ska utvecklas. Stadens uppvärmning 
ska ske med energi från miljövänlig fjärrvärme.  

• Solna ska tillvarata och utveckla stadens viktiga park-, natur- och 
kulturmiljöer. Staden ska värna och bevara de värden som finns i 
nationalstadsparken med Hagaparken, naturreservaten och de 
mellankommunala grönstråken utmed stränderna. Parker och andra 
grönytor ska ingå som naturliga delar i stadsmiljön och samspela med 
stadsmässiga värden. Kulturmiljöer ska beaktas och behandlas med 
respekt för Solnas historia 

 
För att möta efterfrågan på att leva, bo och verka i Solna har följande 
planeringsstrategier lagts fast i översiktsplanen: 
 
Staden ska 

• planera för en nybyggnation av cirka 800 nya lägenheter per år. 
• planera för en mångfald av bostäder avseende lägenhetsstorlek, boende 

och upplåtelseformer och särskilt beakta:  
o möjligheterna för barnfamiljer att bo kvar i Solna genom att del 

av nybyggnationen ska bestå av större lägenheter.  
o behovet av att bygga nya hyresrätter i olika former. 
o nybyggnation av lägenheter för sociala ändamål.  

• Förtäta med bostäder, arbetsplatser och service i hela staden för att få 
en levande stad under större delen av dygnets timmar. 

• Skapa goda förutsättningar för ett bra företagsklimat och för företag att 
etablera sig och växa i staden 

 
Klimatstrategi 
I december 2019 antog Solnas stads klimatstrategi. I klimatstrategin läggs 
stadens målsättningar fast inom klimatområdet. Det framgår bland annat att 
staden genom att skapa en tät stadsstruktur med en blandning av bostäder, 
arbetsplatser och samhällsservice kan medverka till att minska resbehovet.  
Staden ska i sin planering samt vid ny- och ombyggnation arbeta för att minska 
behovet av resor och transporter med bil. 
 
Riktlinjer för markanvisningar och exploateringsavtal 
I april 2016 antogs Solna stads riktlinjer för markanvisningar och 
exploateringsavtal. Riktlinjerna kompletterades under 2018 med grundläggande 
principer för uttag av medfinansieringsersättning när kommunen avtalar om att 
medverka till infrastrukturåtgärder i Solna. 
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RUFS 2050 
Den regionala utvecklingsplanen för Stockholm, RUFS 2050, fungerar som en 
gemensam plattform för regionens aktörer och för samverkan inom 
Stockholms län och med länen i östra Mellansverige. Planen är giltig till år 2026 
och är även antagen som regional utvecklingsstrategi. 
 
Bland de regionala prioriteringarna, som visar vad som är mest angeläget att 
samverka kring, för att nå regionens mål återfinns att: 

• Öka bostadsbyggandet och skapa attraktiva livsmiljöer 
 

Inom ramen för målet om att länet ska var ”en tillgänglig region med god 
livsmiljö” finns ett delmål om att minst 22 000 bostäder årligen måste 
tillkomma i Regionen. För Solna stads del innebär målsättningen att staden 
enligt alternativet bas ska medverka till att 800 lägenheter byggs fram till år 
2030 och därefter 700 lägenheter per år fram till år 2050.  
 

 
Källa: RUFS 2050 
 
1.3 Överenskommelser  
 
Stockholmsöverenskommelsen 
Solna stad har tillsammans med Stockholms stad, Nacka kommun, Järfälla 
kommun och Region Stockholm tecknat avtal med staten om medfinansiering 
av utbyggnad av tunnelbanan. Stockholmsöverenskommelsen innebär för 
Solnas del att en ny linje – gula linjen - byggs från Odenplan i Stockholm till 
Arenastaden i Solna. I Solna byggs en station med uppgångar till Karolinska 
sjukhuset och Karolinska institutet i Solna, samt en station i Arenastaden. 
En av Solnas motprestationer innebär att 4500 lägenheter ska byggas i 
”influensområdet” till de två stationerna.  Staden arbetar aktivt för att skapa 
förutsättningar för nya bostäder i enlighet med åtagandet i 
Stockholmsöverenskommelsen.   
 
Sverigeöverenskommelsen 
Solna stad har vid senare tillfälle, tillsammans med Region Stockholm, även 
tecknat en överenskommelse med staten om att ytterligare en station – Södra 
Hagalund – ska byggas på den gula linjen. En av Solnas motprestationer är att 
bygga 4000 lägenheter i stationens ”influensområde”.  Staden arbetar aktivt för 

Kommun 

Solna 

Antal Årtlgt tllldlott 2015-2030 l,Hg tllldlott 2030-2050 

bost.:lde rl U g Ba5 Hög I U9 Bas Hög I 
2015 

40 400 5!50 aoo B5o I ,soo ,oo ff ooo i 

Antal bosddet 2050 

Låg Bas Hög 

,so 650 166400 7.3150 
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att skapa förutsättningar för nya bostäder i enlighet med åtagandet i 
Stockholmsöverenskommelsen. 

Stadsutveckling över kommungränserna 

På gränsen mellan Solna, Sundbyberg och Stockholm pågår stadsutveckling i 
Hagastaden, Ekelund, Järvastaden, Solna Business Park och Solna strand samt 
kring Mälarbanan vid Sundbybergs stationsområde och vidare genom 
Huvudsta, som på olika sätt påverkar den täta och sammanhängande 
stadsmiljön mellan kommunerna.  
 
1.4 Lagar 
  
Bostadsförsörjningslagen 
Enligt lag (2000:1383) om kommunernas bostadsförsörjningsansvar ska varje 
kommun minst en gång under en mandatperiod upprätta riktlinjer för 
bostadsförsörjning.  
 
Kommunens riktlinjer för bostadsförsörjningen ska minst innehålla följande 
uppgifter: 
 

• kommunens mål för bostadsbyggande och utveckling av 
bostadsbeståndet 

• kommunens planerade insatser för att nå uppsatta mål 
• hur kommunen har tagit hänsyn till relevanta nationella och regionala 

mål, planer och program som är av betydelse för bostadsförsörjningen. 
 
Som grund för de här uppgifterna ska det finnas en analys av: 
 

• den demografiska utvecklingen 
• efterfrågan på bostäder 
• bostadsbehovet för särskilda grupper 
• marknadsförutsättningarna. 

 
 
Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 
Enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade har kommunen 
skyldighet att tillhandahålla bostäder till personer med olika 
funktionsvariationer. 
 
Socialtjänstlagen 
Enligt Socialtjänstlagen ska kommunerna verka för att äldre människor får 
möjlighet att leva och bo självständigt och tryggt. Det kan ske genom stöd och 
hjälp i det egna hemmet eller om insatser i hemmet inte är tillräckligt genom en 
särskild bostad i ett vård- och omsorgsboende.   
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Plan- och bygglagen 
Plan- och bygglagen reglerar kommunens planläggning av mark- och 
vattenanvändningen. Den innehåller regelverket för bland annat översikts- och 
detaljplanearbetet samt bygglovshanteringen. 
 
I plan- och bygglagen regleras även att riktlinjer för exploateringsavtal ska 
finnas om en kommun avser att ingå exploateringsavtal för genomförande av 
detaljplan.  
 
Lag om riktlinjer för markanvisningar 
Lagen om riktlinjer för kommunala markanvisningar reglerar att en kommun, 
om man genomför markanvisningar, ska anta riktlinjer för markanvisningarna. 
Riktlinjerna ska innehålla kommunens utgångspunkter och mål för överlåtelser 
eller upplåtelser av markområden för bebyggande, handläggningsrutiner och 
grundläggande villkor för markanvisningar samt principer för markprissättning. 
 
Lag om mottagande av vissa nyanlända invandrare för bosättning 
Lagen innebär att en kommun efter anvisning från Migrationsverket är skyldig 
att ta emot en nyanländ för bosättning i kommunen.  
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2. Solnas utveckling 

2.1 Befolkningsutveckling 
 
Solnas befolkning har ökat från 50 441 invånare 1980 till 83 162 invånare 2020.  
Befolkningsökningen har huvudsakligen skett efter år 2000 då bostads-
byggandet i Solna åter tog fart efter 1990-talets fastighetskris. Tillgången till 
bostäder har givetvis inneburit en större inflyttning än utflyttning. Undantaget 
är i början av 1980-talet då gröna vågen fortfarande hade stor påverkan och 
gjorde att utflyttningen var högre än inflyttningen.  
 
Även födelseöverskottet har haft betydelse för befolkningsökningen, vilket 
framgår nedan. 
 

 
Folkmängd och förändringskomponenter i Solna stad. 
 
Befolkningen i Solna stad har sedan 1980-talet gått från att vara betydligt äldre 
än rikets befolkning till att istället vara en ung befolkning i förhållande till riket. 
Befolkningens genomsnittsålder i Solna var som högst 1984 då den var drygt 
42 år – fyra år högre än Sveriges befolkning. År 2020 var medelåldern i Solna 
drygt 39 år, medan den i riket var drygt 41 år. Det innebär även att Solnas 
befolkningsstruktur skiljer sig åt från riket i övrigt vilket framgår nedan. 

1980 1990 2000 2020 

Födda 576 786 681 1 259 

Döda 538 621 628 640 

Födelseöverskott 38 165 53 619 

Inflyttade 4 316 4 366 6603 12 227 

Utflyttade 5238 4119 6027 12 137 

Ayttnetto -922 247 576 90 

Folkökning -884 412 629 709 

Folkmängd 50441 51 841 56605 83 162 
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Befolkningsstrukturen påverkas även av att flyttnettot är mest positivt i 
åldersgruppen 20-30 år. Däremot flyttar de mindre barnen och deras föräldrar i 
högre grad från kommunen. Det kan i sin tur bero på Solnas lägenhetsstruktur, 
där det finns ett mindre utbud av stora lägenheter vilket gör att familjer som 
får fler barn flyttar från staden. 
 
 
            Flyttnetto efter ålder i Solna – genomsnitt för åren 2018 - 2020 

  

30 

25 

~ 20 
IO 
C .., 
> 
C 

0 
8 
.--i 

15 

~ 
C. 

j§ 
C 10 
"" 

5 

0 
0 

250 

200 

150 

100 

~ 
C 50 

"" 
0 

-50 

- 100 

- 150 
0 

BEFOLKNINGSSTRUKTUR I SOLNA STAD ÅR 2020 

,__ 
~-~ 

"" 

10 20 

Jlfl 

WP r 

10 20 

30 40 

~~~ 

50 

Ålder 

60 

= Solnastad ----0- Riket 

l rn.Jh, 

u~ ~w IW"- -

30 40 50 

Ålder 

o Ayttnetto efter ålder 

60 

l,o,,,,. 

_\ 
r"l,. 

mfffirn ~ 
70 80 90 100 

-

70 80 90 100 



 

13 
 

 
2.2 Befolkningsprognos 
 
Befolkningsprognosen bygger på att den befintliga befolkningens ålder varje år 
räknas upp för att de blir ett år äldre, antalet inflyttade och födda läggs till och 
antalet utflyttade och döda utgår ur prognosen. För varje del görs en beräkning 
och/eller ett antagande som baseras på tidigare års erfarenheter och faktiska 
utveckling.  
  
Det redan planerade byggandet av bostäder har givetvis en betydande påverkan 
på utfallet av prognosen, då det skapar möjligheter för ytterligare personer att 
bo i Solna. Det finns även andra faktorer som påverkar flyttströmmarna, såväl 
regionalt som nationellt. Det finns därför flera osäkerhetsfaktorer i en prognos. 
Solna stads senaste prognos framgår av tabellen nedan.  
   

 
Solna stads befolkningsprognos har gjorts av Statisticon AB. 
 
 
2.3 Arbetsmarknad 
 
Solna är Sveriges arbetsplatstätaste kommun med en mängd olika arbetsgivare. 
Tillsammans erbjuder de cirka 90 000 arbetstillfällen. Det finns 9500 unika 
företag och bland de stora arbetsgivarna återfinns exempelvis Karolinska 
Institutet, Nya Karolinska universitetssjukhuset, EU:s smittskyddsmyndighet 
ECDC, Trafikverket, Säkerhetspolisen (SÄPO), Apoteket, Caverion, Coop, 
ICA, NCC, PEAB, Postnord, SEB, Telia, Nobina, Attendo, Adecco, Sodexo, 
Telenor, JM, Ambea, Vattenfall, Siemens och givetvis Solna stad. 
 
Antalet arbetsplatser i Solna har i stort sett dubblerats sedan slutet av 1990-
talet, vilket huvudsakligen beror på stadens målinriktade arbete för att skapa 
nya arbetstillfällen. En del i arbetet har varit att möjliggöra en expansion av 
arbetstillfällen genom kontorsetableringar. Etableringarna har ofta planerats 
och genomförts utmed större vägar och järnvägar i staden, vilket gör att 
kontoren utgör ett bra bullerskydd mot vägar och järnvägar. Det har därmed 

Ålder / År 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

0-5 6235 6311 6297 6379 6490 6635 6834 7 034 7 243 7 444 7 637 

6-9 3174 3157 3300 3315 3 322 3 374 3357 3408 3458 3517 3 599 

10-12 2200 2 225 2 207 2197 2244 2 276 2352 2354 2407 2392 2 422 

13-15 1864 2007 2068 2154 2 183 2174 2177 2225 2262 2328 2 336 

16-18 1656 1 710 1833 1914 2 033 2089 2174 2207 2208 2217 2 267 

19-24 5163 5 266 5359 5478 5609 5 764 5976 6165 6324 6452 6600 

25-44 32 709 33067 33 586 34095 34668 35 216 36101 36846 37 569 38182 38951 

45-64 17 429 17 720 17961 18 247 18 572 18998 19 379 19 802 20207 20591 20 976 

65-79 9499 9 570 9696 9 740 9 718 9 706 9754 9798 9916 10088 10 263 

80-100 3 233 3331 3442 3 613 3 842 4030 4211 4413 4573 4696 4820 

Totalt 83 162 84 365 85 7 49 87 133 88 682 90 263 92 315 94 253 96 168 97 909 99 871 
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även haft stor betydelse för möjligheten att planera för bostadsbebyggelse 
innanför kontoren. 
 
Många Solnabor pendlar också utanför kommunen för att arbeta. 
Arbetsmarknaden omfattar framför allt övriga kommuner i Stockholms-
regionen, men även Uppsala. Totalt pendlade 2019, enligt SCB, drygt 33 000 
Solnabor för att arbeta utanför Solna. 
      
2.4 Akademin 
 
I Solna ligger Karolinska Institutet som är ett av världens ledande medicinska 
universitet. Karolinska Institutet står för den enskilt största andelen medicinsk 
akademisk forskning i landet och det största utbudet av medicinska 
utbildningar. KI har cirka 6 000 helårsstudenter och över 2000 aktiva 
doktorander. I Solnas absoluta närhet återfinns även Stockholms universitet 
och Kungliga Tekniska Högskolan. 
 
Solna stad har i förhållande till sin befolkning i regionen ett mycket stort 
bestånd av student- och forskarbostäder – cirka 3800 lägenheter.  
 
2.5 Bostadsmarknaden 
 
Bostadsmarknaden i Stockholms län karaktäriseras generellt av en stor 
efterfrågan på bostäder, vilket givetvis gäller även i Solna. Men även om 
bostadsmarknaden är regional består den inte av ett enda enhetligt geografiskt 
område, utan är indelad i ett antal lokalregionala bostadsmarknader. Solnas 
geografiska placering gör att staden, trots att den till ytan är så liten, bedöms 
tillhöra två olika lokala bostadsmarknader.  
 
Den östra delen tillhör ”Centrum” tillsammans med Danderyd och de centrala 
delarna av Stockholms innerstad. Övriga Solna hänförs, tillsammans med 
Sundbyberg och västra delarna av Stockholm till ”Västerort”. Vanligast flytten 
sker inom den lokala bostadsmarknaden, men de två lokalregionala 
marknaderna som Solna tillhör - Centrum och Västerort – har tillsammans 
med Centrum-syd även varit de områden i länet som haft en nettoinflyttning 
från övriga Sverige och världen. De tre områdena har fungerat som entréer till 
länet, samtidigt som de haft en nettoutflyttning till övriga områden i 
Stockholms län. De senaste åren har dock inflyttningen från Sverige och 
världen minskat betydligt i samband med pandemin. 
 
Bedömningen är att det under överskådlig tid framöver kommer att finnas en 
större efterfrågan än tillgång till bostäder i Solna. Bostadsbristen omfattar alla 
typer av bostäder, upplåtelseformer – hyresrätt och bostadsrätt - och 
lägenhetsstorlekar. Allra mest saknas det större bostäder/lägenheter, vilket inte 
minst påverkar växande familjer att hitta en ny och större bostad i Solna. Trots 
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att det finns många små lägenheter i Solna är det svårt för Solnas unga att hitta 
en lämplig första bostad. 
 
Bostadsbristen i Stockholmsregionen kan även göra det svårare för företag att 
rekrytera personal. Detta kan delvis vara ett skäl till att en hel del long stay 
lägenheter etablerats på senare år. I några fall har det inneburit att nybyggda 
bostadsrättslägenheter gjorts om till äganderätter som hyrs ut som long stay-
lägenheter.  
 
Bostadssökande i Solna som efterfrågar ett radhus eller småhus och kanske 
dessutom vill ha äganderätt har små möjligheter att hitta detta i Solna. Endast 
strax över 2 procent av alla bostäder i Solna är småhus. Någon småhuskö finns 
inte i Solna, då det inte finns småhustomter att erbjuda. Det innebär således att 
nästan 98 procent av alla i Solna bor i flerbostadshus. Ungefär två tredjedelar 
av lägenheterna är bostadsrätter, medan en tredjedel är hyresrätter. Av alla 
tillgängliga bostäder är andelen hyresrätter i Solna något högre än snittet i 
landet, medan andelen bostadsrätter och äganderätter i Solna är något lägre i 
Solna än landet i övrigt.  
 
De senaste 48 månaderna har, enligt svensk Mäklarstatistik, priset för en 
bostadsrättsetta i Solna ökat med 13 procent. För en bostadsrättsfyra i Solna 
har priset ökat betydligt mer, 29,7 procent. Sannolikt beror den mycket större 
ökningen av priserna för större lägenheter på att utbudet är betydligt mindre. 
 
2.5.1 Några olika gruppers behov av bostad 
 
Äldre 
Andelen äldre i Solna har historiskt varit högre än genomsnittet i landet. Nu 
minskar dock andelen äldre, i motsats till Sverige som helhet där andelen äldre 
ökar. Det huvudsakliga skälet är att yngre personer står för Solnas 
befolkningsökning, vilket minskar andelen äldre. Antalet äldre ökar därför ändå 
något, men det är inte heller i absoluta tal i någon större omfattning. Ökningen 
har de senaste 15 åren skett i åldersgruppen 65-79 år, medan 80+ under samma 
period har minskat något. 
 
Ökningen av gruppen 65-79 år de tio kommande åren beräknas bli betydligt 
blygsammare, medan gruppen 80+ under samma tid kan kommer att öka 
betydligt mer. 
 
Äldre med behov av hjälp erbjuds i första hand stöd så att de, med stöd och 
hjälp i hemmet, kan bo kvar. Många lägenheter i Solna är redan tillgängliga, 
men i vissa fall måste omvårdnadsförvaltningen genomföra 
anpassningsåtgärder för att individen ska kunna bo kvar hemma. 
Trygghetsboenden, där tillgänglighetsanpassningar görs redan i samband med 
byggnationen, är ett annat sätt att skapa fler funktionellt utformade lägenheter.   



 

16 
 

 
Bostadsstiftelsen Signalisten i Solna, som redan har ett trygghetsboende i 
Huvudsta, kommer under planeringsperioden även att bygga ytterligare ett 
trygghetsboende med 75 lägenheter i Bergshamra. För de som vill ha en äldre 
bostad har stiftelsen även seniorlägenheter i tre områden i Solna. För att få 
tillgång till lägenheterna måste man ha anmält sig till en särskild seniorkö.   
 
Kommunens bostadsförsörjningsansvar gäller särskilda boenden, även kallade 
vård- och omsorgsboende. På vård- och omsorgsboende erbjuds de med störst 
behov av omsorg en plats, när de är så pass sjuka att de inte längre klarar att bo 
kvar hemma längre. Behovet kan bero på sjukdom eller demens. 
 
Solna stad har drygt 570 lägenheter i särskilda bostäder i kommunen. Några av 
dessa är korttidsplatser. Samtidigt har Solna stad möjlighet att avropa 
lägenheter utanför kommunen, vilket kan vara aktuellt av särskilda skäl, 
exempelvis att ett boende med viss språkinriktning efterfrågas. Under 
pandemin har efterfrågan på platser/lägenheter i särskilt boende varit lågt och 
det har därför funnits platser som varit omedelbart tillgängliga för den sökande 
som har beviljats boende.   
 
Omvårdnadsförvaltningen bedömer att pandemins effekter kommer att vara 
bestående i alla fall de kommande 4-5 åren. Behovet av lägenheter/platser i 
särskilda boenden kommer att öka under de närmaste 10 åren, men inte i 
samma takt som tidigare förväntades. Det finns beslut om att påbörja planering 
av ett nytt boende i norra Solna. Den nuvarande prognosen är att ett boende 
behöver finnas på plats under den senare delen av 2020-talet. Det kan även bli 
aktuellt med ytterligare ett boende några år senare.  
 
Förvaltningens prognos för behovet av vård- och omsorgsboenden bygger på 
de förutsättningar som vi känner till idag. Redan idag prövas nya tekniska 
lösningar som skapar förutsättningar för att individer kan erbjudas bo kvar i 
sitt ordinära boende längre än tidigare, utan att det sker på bekostnad av 
individens trygghet och säkerhet. Utfallet av att använda ny teknik kan således 
komma att minska behovet av särskilda boenden när fler väljer att bo kvar i sitt 
ordinära boende. Den tekniska utvecklingen går dessutom fort och vi kan 
förvänta oss att fler lösningar kommer att kunna påverka behovet av särskilda 
bostäder även i framtiden. 
 
Det finns även ett antal platser/lägenheter i särskilda boenden i Solna som ägs 
och drivs helt i privat regi. Dessa platser ingår inte i stadens planering av 
tillkommande behov.    
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Funktionshindrade  
Personer med funktionsnedsättning bor vanligtvis i lägenheter på den ordinarie 
bostadsmarknaden med eller utan stöd i hemmet. Vid behov kan 
omvårdnadsförvaltningen genomföra anpassningsåtgärder för att individen ska 
kunna bo kvar. Detta är inte minst vanligt om det rör sig om ett fysiskt 
funktionshinder. Omvårdnadsförvaltningen har också, enligt överenskommelse 
med stadens bostadsstiftelse, förmedlingsrätt till ett antal handikappanpassade 
lägenheter och/eller träningslägenheter. Lägenheterna hyrs ut i andra hand.    
 
För personer med behov av ett omfattande tillsyns- och omvårdnadsbehov, 
finns möjlighet att få en bostad enligt Lagen om stöd och service (LSS). Det 
kan erbjudas i en gruppbostad eller ett serviceboende. I gruppbostaden ges 
omvårdnad under alla tider på dygnet. En servicebostad består av ett antal 
lägenheter som har tillgång till gemensam service och har tillgång till personal. 
Ett gruppboende omfattar normalt 6 bostäder och ett serviceboende tio 
lägenheter. Både gruppboenden och servicelägenheter har därutöver 
gemensamhetslokaler och personalutrymmen.  
 
Omvårdnadsförvaltningen ser i ett normalt scenario baserat på 
befolkningsökningen, ett behov av 10-15 nya bostäder fram till år 2027. Det 
innebär att väntetiden för att få erbjudande om en lägenhet inte behöver 
överstiga tre månader efter ett beslut, om det inte är så att den enskilde tackar 
nej till erbjudandet för att hen vill ha plats på ett specifikt boende som inte kan 
erbjudas då det är fullbelagt. Beslut som inte verkställts inom tre månader och 
skälet till det, redovisas till berörd nämnd och till kommunfullmäktige en gång i 
kvartalet. 
   
Staden har en planering för nya gruppboenden och servicebostäder i de 
nybyggnadsprojekt av bostäder som bedrivs i staden. Hyresavtal har tecknats 
för inhyrning av ett gruppboende (6 lägenheter) med inflyttning 2022 och ett 
projekt med tio servicebostäder med planerad inflyttning 2024. Därutöver har 
staden i principöverenskommelser rätt att avropa ytterligare ett gruppboende 
och servicebostäder. 
 
För att säkra tillgången till lägenheter på sikt har staden som regel i 
principöverenskommelser för bostadsbyggnadsprojekt med en klausul om att 
ett antal lägenheter i projektet ska erbjudas kommunen för LSS-ändamål eller 
som sociala lägenheter.  
 
Ungdomar  
Unga efterfrågar ofta små lägenheter i centrala lägen med låga hyror eller 
månadskostnader. Bostadsbeståndet i Solna har förhållandevis många små 
lägenheter och förutsättningarna för ungdomar att hitta en bostad är ur det 
perspektivet bättre än i många andra kommuner. Men efterfrågan i Solna är 
trots det högre än tillgången till bostäder. 
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Hos Bostadsstiftelsen Signalisten har Solnaungdomar mellan 18-27 år 
möjlighet att söka en ungdomslägenhet. Alla lediga enrumslägenheter 
förmedlas i första hand till ungdomar och upplåts tillsvidare. Ungdomar ges 
även möjlighet att på korttidskontrakt hyra lägenheter som ska byggas om 
inom de närmaste kommande åren. Dessa lägenheter kan alltså även vara större 
lägenheter, men hyrs ut utan besittningsskydd.     
 
Studenter och forskare 
I Solna finns Karolinska Institutet, ett medicinskt universitet med drygt 6000 
studenter och 2000 forskningsstuderande doktorander. I Solna finns även 
kadettskolan på Karlberg och i Solnas närhet finns även Stockholms universitet 
och Kungliga Tekniska Högskolan (KTH). 
 
Det finns cirka 3 800 student- och/eller forskarbostäder i Solna (bostäder för 
kadetter oräknade), i och med det senaste tillskottet av bostäder som blev 
inflyttningsklara på KI Solna campus under 2021. Solna stad tar, i förhållande 
till sin befolkning, ett stort ansvar för försörjningen av studentbostäder i 
regionen. Solna är beredd att fortsätta att medverka till att möjliggöra projekt 
exempelvis inom KI Solna campus. Marken ägs av det statliga bolaget 
Akademiska hus, vilket förutsätter att Akademiska hus initierar kompletteringar 
med ytterligare projekt för student- och forskarbostäder. Även inom Karlberg 
medverkar staden till att försvarsmakten, enligt egna önskemål, kan tillgodose 
sina behov genom att bygga tillfälliga bostäder för sina kadettelever. En 
ytterligare möjlighet är att Region Stockholm använder en del av sitt 
markinnehav i norra Hagastaden för studentbostäder. 
 
Solna stad har också medverkat aktivt i projektet Stockholm6000+, som var ett 
samarbete med kommuner, byggbolag, bostadsbolag, lärosäten, myndigheter 
och studenter för att bygga 6000 nya studentbostäder i regionen.  
 
Förebyggande och sociala insatser 
När någon har hyresskulder, svårt att betala sin hyra i tid eller riskerar att bli 
vräkt kan de få hjälp av hyresrådgivningen. Hyresrådgivningen ger råd och stöd 
för att hyresgäster ska kunna få behålla sin bostad, hjälper den som riskerar bli 
vräkt att exempelvis komma i kontakt med andra myndigheter. Arbetet sker i 
samverkan med hyresvärden för att hitta lösningar som är ömsesidiga. 
Barnfamiljer är särskilt prioriterade i detta arbete. 
 
Personer med sociala problem som exempelvis missbruk, en livskris eller 
psykiska problem, får många gånger svårt att ordna sin bostad på egen hand. 
Stadens socialförvaltning kan, genom biståndsbeslut, erbjuda akutboende, men 
förvaltningen har även tillgång till ett antal sociala lägenheter och 
träningslägenheter. Lägenheterna finns dels hos det allmännyttiga 
bostadsföretaget Signalisten, dels hos privata fastighetsägare genom avtal. För 
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de personer som får en social lägenhet genom ett andrahandskontrakt är 
målsättningen att de ska kunna visa att de klarar ett eget boende och kvalificera 
sig för att överta bostaden med ett förstahands-kontrakt. Arbetssättet har visat 
sig vara framgångsrikt och gör att många klarar sig med mindre stöd eller helt 
utan hjälp från staden. 
 
Socialförvaltningen har i sin senaste hemlöshetskartläggning, som behandlades 
i socialnämnden i november 2021, redovisat att antalet hemlösa ökat sedan 
2019 med drygt 20 personer. Samtidigt har antalet hemlösa minskat med drygt 
20 personer sedan första mätningen 2011, trots att befolkningen ökat med 
cirka 15 000 invånare sedan dess. Merparten av de hemlösa bodde genom 
kommunens omsorg antingen i träningslägenhet eller hade socialt kontrakt. 
Majoriteten av de hemlösa är ensamstående män utan barn och öppet hemlösa 
– uteliggare - var totalt sex personer. Däremot har antalet barn i hushåll som är 
hemlösa ökat från 57 barn 2019 till 70 barn 2021. Ingen av barnen befinner sig 
i akut hemlöshet, utan de flesta hushåll med barn bor i träningslägenhet eller 
har socialt kontrakt. 
 
När en person övertar en lägenhet med förstahandskontrakt, så är principen att 
socialtjänsten erbjuds en ny lägenhet att hyra ut med andrahandskontrakt. Det 
innebär att socialtjänsten har samma tillgång till lägenheter över tid. Totalt sett 
har behovet av sociala lägenheter minskat över tid, men för att möta ett 
eventuellt framtida behov har staden ofta klausuler i exploateringsavtal om att 
staden ska erbjudas sociala lägenheter i nybyggnadsprojekt. 
 
Socialnämnden har riktlinjer för socialtjänstens arbete med våld i nära 
relationer. Relationsvåldshandläggarna ger råd och stöd i problem gällande 
boende för de inblandade och kan bevilja tillfälligt boende om den våldsutsatte 
har behov av skydd. Vid ett längre behov av tillfälligt boende kan lägenhet 
genom Boendekedjan Nordväst erbjudas av Relationsvåldshandläggarna.  
 
Nyanlända 
En asylsökande som får uppehållstillstånd anvisas av migrationsverket enligt 
bosättningslagen till en av landets kommuner, som är skyldig att bosätta 
personen/personerna. Migrationsverket fastställer årligen hur många personer 
som ska mottagas i varje län och Länsstyrelsen fastställer i sin tur hur 
fördelningen av antal personer ska ske mellan kommunerna i länet. Staten har 
genom Arbetsförmedlingen ansvaret för att samordna etableringsinsatser och 
upprätta en etableringsplan för nyanlända. Arbetsförmedlingen ansvarar för att 
betala etableringsersättning till nyanlända i högst två år, som utgör 
etableringstiden.  
 
För att kunna bosätta det stora antal nyanlända som fick uppehållstillstånd 
efter lagen införande 2016 uppförde staden först drygt 100 tillfälliga lägenheter 
i Huvudsta och därefter ytterligare 60 tillfälliga lägenheter i Frösunda/Haga 
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norra (Förvaltarvägen). Samtliga tillfälliga lägenheter är uppförda med tillfälligt 
bygglov. Nyanlända erbjuds tillfälliga hyreskontrakt under de två år som 
etableringstiden omfattar. I och med minskningen av antalet nyanlända har 
även behovet av tillfälliga bostäder minskat och beslut har fattats att avveckla 
de tillfälliga bostäderna på Förvaltarvägen när det tillfälliga bygglovet går. Även 
därefter räknar staden med att bostäder för mottagande enligt bosättningslagen 
kommer att vara i balans. Staden erbjuder också nyanlända praktiskt stöd, 
språkundervisning, samhällsorientering och stöd till att söka utbildning och 
arbete. Därutöver erbjuder staden nyanlända med tillfälliga hyreskontrakt hjälp 
att söka permanent bostad.  

Solna tar även emot ensamkommande flyktingbarn som anvisas till 
kommunen. De senare åren har mottagandet av ensamkommande barn varit 
begränsat till enstaka personer. I samverkan med det ensamkommande barnets 
gode man anordnar socialtjänsten ett lämpligt boende med stödinsatser eller, 
om barnet är ungt eller i behov av särskilt stöd, boende i ett familjehem. När 
de ensamkommande barnen blir vuxna och själva vill flytta, hittar de allra flesta 
på egen hand eller med stöd av socialtjänsten en bostad. Socialtjänsten ser inte 
att det är något behov av särskild planering för denna grupp.  
 
2.6 Bostadsbyggande och bostadsbestånd  

Byggtakten var under 1950-, 1960- och 1970-talen hög i Solna, medan den 
därefter minskade för att i andra hälften av 1990-talet vara i princip obefintlig. 
I början av 2000-talet ökade bostadsbyggandet drastiskt och under den första 
tioårsperioden byggdes det i genomsnitt cirka 500 lägenheter per år i Solna. 
Därefter har ytterligare en ökning skett under den därpå följande 
tioårsperioden.  
 
Totalt fanns det i Solna år 2020 drygt 43 800 bostäder, med en övervägande del 
av bostäderna som lägenheter i flerbostadshus. Endast 681 bostäder är småhus. 
Storleksmässigt domineras lägenhetsbeståndet i Solna av smålägenheter. År 
2020 var cirka 70 procent av lägenheterna mindre än 80 kvadratmeter. Den 
höga andelen smålägenheter medför, tillsammans med det storstadsnära läget, 
att Solna har en stor andel enpersonshushåll.  
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Bristen på stora lägenheter gör att det är svårt att göra boendekarriär under 
hela livet i Solna. För att kunna tillgodose växande barnfamiljers behov har 
staden därför prioriterat att det byggs fler större lägenheter i nyproduktionen. 
Det är även en viktig faktor för att öka flyttkedjorna. En rapport från Malmö 
stad visar att det är de nyproducerade stora lägenheterna som ger de allra 
längsta och effektivaste flyttkedjorna.  
 
Solna har drygt 15 000 bostäder som upplåts med hyresrätt, nästan 27 000 
bostäder som upplåts med bostadsrätt, samt drygt 1000 som är äganderätt. 
Ägarlägenheter i flerbostadshus är fortfarande ovanligt men blir allt vanligare i 
nyproduktionen och det finns nu nästan lika många ägarlägenheter som 
äganderätt till småhus.   
 
Jämfört med landet har Solna fler hyresrätter i bostadsbeståndet än 
genomsnittet. Samtidigt är Solna den kommun i landet som har flest 
bostadsrätter. Detta förklaras av att Solna har väldigt få småhus och därmed få 
äganderätter, vilket är betydligt vanligare i övriga kommuner i landet. Lägger 
man ihop bostadsrätt och äganderätt, så utgör de tillsammans en något lägre 
andel i Solna än genomsnittet i övriga kommuner i landet, medan andelen 
hyresrätter alltså är något högre i Solna än genomsnittet i landets kommuner. 
 
  

Antal lägenheter efter hustyp och bostadsarea. Solna, 2020. 
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Hyresrätter 
 
Allmännyttan 
Den största ägaren av hyresrätter är Bostadsstiftelsen Signalisten i Solna. 
Bostadsstiftelsens övriga stiftare lämnade i början av 1950-talet stiftelsen och 
Solna stad är sedan dess enda kvarvarande stiftare. Bostadsstiftelsen är Solnas 
allmännyttiga bostadsföretag, som tillsammans med dotterbolaget 
Solnabostäder AB äger och förvaltar cirka 4000 lägenheter och knappt 200 
verksamhetslokaler. Nästan hälften av Bostadsstiftelsens fastigheter är byggda 
på 1960- och 1970-talet. Stiftelsen hyr även ut drygt 6000 bilplatser, där 
ungefär hälften finns på mark som arrenderas av Solna stad. Bostadsstiftelsen 
Signalisten kommer i närtid påbörja byggnation av ytterligare cirka 455 
lägenheter i områden med lagakraftvunna detaljplaner. Därutöver pågår 
detaljplanearbete för ytterligare cirka 180 lägenheter i andra områden.     
 
Eftersom bostadsstiftelsen inte är ett aktiebolag kan Solna stad inte styra 
företaget genom ägardirektiv. Solna stad har istället ett samverkansavtal med 
Bostadsstiftelsen om samverkan kring stadens behov av sociala lägenheter. 
Signalisten samverkar även med staden om och hyr ut specialbostäder, i form 
av såväl gruppbostäder som servicelägenheter inom ramen för LSS, till 
omvårdnadsförvaltningen och socialförvaltningens respektive verksamheter. 
 
Privata fastighetsägare 
Det finns en mängd fastighetsägare med mindre lägenhetsbestånd i Solna. Det 
finns endast fyra fastighetsägare med ett större bestånd.  
 
Solporten AB har cirka 600 lägenheter i Solna. Inom ramen för beståndet hyr 
Solna stad in gruppbostäder för socialförvaltningens LSS-verksamhet. I en 
nyligen antagen detaljplan, som ännu inte vunnit laga kraft på grund av 
överklagan, avser Solporten uppföra ytterligare cirka 100 lägenheter på egen 
mark.  
 
Wåhlins fastigheter AB hade vid årsskiftet drygt 500 lägenheter i Solna, vilket 
utökas med nästan 100 lägenheter i början av 2022 då företagets 
nybyggnadsprojekt på egen mark står färdigt för inflyttning. Solna stad har ett 
samarbete med Wåhlins fastigheter om sociala lägenheter, men hyr även in 
specialbostäder för LSS. Ett nytt LSS-boende öppnas exempelvis i början av 
2022 i   det nyproducerade projektet. 
 
Rikshem har drygt 440 lägenheter i Hagalund (två ”blåa hus”). Rikshem äger 
även en affärsfastighet i Hagalunds centrum. 
 
Skandiafastigheter har drygt 290 lägenheter i Ballongberget vid 
Frösunda/Arenastaden. I anslutande område har företaget för avsikt att 
uppföra ytterligare knappt 250 lägenheter enligt en detaljplan som nyligen vann 
laga kraft.  
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I övrigt har Solna en mängd mindre fastighetsägare med ett mindre antal 
hyresrätter i beståndet.  
 
Studentlägenheter 
Huvuddelen av de studentbostäder som finns i Solna ägs och förvaltas av 
Stockholms studentbostäder, SSSB. Bostäderna finns i Frösunda, Pax och Strix 
i Huvudsta och Kungshamra i Bergshamra. Två av husen i Strix med cirka 250 
lägenheter, som togs i bruk 2018, är det senaste större projekten i Solna. Ett 
mindre projekt med sju nya lägenheter togs i bruk i Kungshamra 2021. 
 
Det senaste större student- och forskarbostadsprojektet är uppfört i 
Akademiska hus regi, ligger inom Campus Solna, omfattade 322 lägenheter 
med plats för drygt 400 studenter/forskare och togs i bruk 2021. 
 
 
2.7 Planerat bostadsbyggande och planberedskap 
 
Solna har tagit ett stort ansvar för försörjningen av nya bostäder och 
arbetsplatser i Stockholmsregionen och avser även fortsättningsvis att göra det. 
Staden ska växa hållbart i en takt som staden och solnaborna mäktar med 
utifrån ett ekonomiskt, miljömässigt och socialt perspektiv. 
 
Den gällande översiktsplanen har därför en målsättning att Solna de 
kommande åren ska planera för cirka 800 lägenheter per år. Eftersom 
processerna för att planera bostäder är långa från idé, via antagen detaljplan 
och till genomförande av byggnationen, är det sannolikt att de 
nybyggnadsprojekt som är aktuella 2022 - 2026 i huvudsak sker enligt 
detaljplaner som redan är antagna. 
 
Antagna och lagakraftvunna detaljplaner finns i första hand i de större 
stadsutvecklingsområdena, som exempelvis i eller i anslutning till Järvastaden, 
Haga Norra, Nya Ulriksdal och Hagastaden. Det finns även detaljplaner som 
möjliggör genomförande av förtätningsprojekt i kollektivtrafiknära lägen 
exempelvis i Bagartorp, Solna centrum, Råsunda, Huvudsta, Bergshamra och 
Frösunda. Detaljplanerna ger dessutom ofta förutsättningar för ett större antal 
bostäder som oftast genomförs i olika etapper. 
 
Pågående bostadsprojekt 
 
Inom ramen för redan lagakraftvunna detaljplaner har produktion av cirka 
1200 lägenheter redan påbörjats under år 2021 eller tidigare. Samtliga dessa 
lägenheter kommer färdigställas och förväntas att vara inflyttade i början av 
planeringsperioden. 
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Planberedskap 
 
Inom ramen för samma lagakraftvunna detaljplaner som nämns ovan finns det 
möjlighet att bygga ytterligare cirka 4 300 lägenheter. De kommer i senare 
etapper av utbyggnaden av ett område. Flera av dessa kan förväntas bli 
färdigställda under planeringsperioden, men det kommer även vara ett antal 
som kommer i sena etapper och som därför färdigställs senare.    
 
På längre sikt har staden således etapper från redan antagna detaljplaner, men 
även principöverenskommelser om fortsatt planläggning för utbyggnad av 
bostäder i utvecklingsområden. Tre exempel på stora utvecklingsområden är 
området kring nya tunnelbanestationen Södra Hagalund, centrala Huvudsta i 
anslutning till Mälarbanans utbyggnad och Norra Hagastaden. 
 
Solna stad har, som framgår ovan, en god planberedskap för bostads-
byggnation, såväl under nuvarande planeringsperiod som åren därefter.  
 

Renovering av befintligt bostadsbestånd 

Bostadsstiftelsen Signalisten i Solna 

Bostadsstiftelsen Signalistens 1960- och 1970-tals bestånd har tekniska system 
som i stor utsträckning har gått över sin tekniska livslängd. Det handlar om el, 
vatten och avlopp och värmesystem, där skicket är sådant att en ombyggnad 
måste genomföras för att ersätta de gamla systemen med nya.  

Bostadsstiftelsen Signalistens inriktning är att ta ett långsiktigt ansvar, som 
innebär att husen efter renovering ska ha ett skick som gör att det utan större 
insatser kommer att fungera i ytterligare 40 år. Husen ska samtidigt möta mer 
moderna miljökrav, genom effektiviseringsåtgärder för energi, värme och 
ventilation. Det ska ge hyresgästerna ett bättre inomhusklimat, en bättre 
tillgänglighet och lägenheterna ska vara utrustade med en standard som med 
moderna mått är enkel och praktisk. Stiftelsens ambition är att ta hänsyn till 
nuvarande hyresgäster, genom att inte göra onödigt omfattande renoveringar, 
som riskerar att leda till alltför höga hyror, samtidigt som hänsyn tas till dem 
som kommer att bo hos stiftelsen i framtiden.  

Bostadsstiftelsen Signalisten har därför haft en dialogprocess för att möta det 
behov av information och involvering hyresgästerna efterfrågar i samband med 
renoveringar. Ambitionen har varit att ge så bra information om husens skick, 
ombyggnadsbehov, kvaliteter efter ombyggnaden och alternativa lösningar till 
återflytt till ombyggd lägenhet så att alla hyresgäster ska känna att de har en 
möjlighet att påverka sin situation och göra ett bra val för sitt framtida boende. 
Sedan år 2020 finns ett avtal med Hyresgästföreningen om en samrådsmodell 
med samma syfte, som innebär att berörda hyresgäster företräds av en av egen 
samrådsgrupp med större inflytande över ombyggnadsförslagen som tas fram. 
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3. Mål och strategier för 
bostadsförsörjningen 
 
Solna är en av Sveriges snabbast växande städer. Det är positivt att staden 
uppfattas som attraktiv och att många vill bosätta sig och etablera verksamhet i 
staden. Solna har tagit ett stort ansvar för försörjningen av nya bostäder och 
arbetsplatser i Stockholmsregionen och avser även fortsättningsvis att göra det. 
Staden ska växa hållbart i en takt som verksamheterna och solnaborna mäktar 
med utifrån ett ekonomiskt, miljömässigt och socialt perspektiv. Tillväxten 
skapar förutsättningar för bättre närservice, kollektivtrafik, en tryggare miljö 
och bidrar därmed till att göra Solna mer attraktivt och mer levande för 
solnaborna. 
 
Mål och strategier för bostadsförsörjningen sammanfaller i hög grad med de 
styrdokument som antagits av kommunfullmäktige och kommunstyrelsen. 
 
Mål och strategier  
 

• Solna stad ska ha en god planberedskap som medger möjlighet till 
nybyggnation enligt målsättningen på cirka 800 nya lägenheter i 
genomsnitt per år. 

• Staden ska skapa förutsättningar för ett effektivt markutnyttjande och 
en tät stadsstruktur genom att dra nytta av goda kollektivtrafiklägen. 

• Staden ska verka för en god gestaltning av stadsmiljön utifrån de olika 
stadsdelarnas egna karaktärsdrag, förutsättningar och behov. 

• Staden ska planera för en mångfald av bostäder avseende 
lägenhetsstorlek, boende och upplåtelseformer, men prioritera 
möjligheterna för barnfamiljer att bo kvar i Solna genom att verka för 
fler större lägenheter. 

• Staden genomför förebyggande aktiviteter för att möjliggöra för äldre 
att kunna bo kvar hemma under trygga förhållanden. 

• Stadens princip är att en del av nybyggnationen av lägenheter i större 
nybyggnadsprojekt avsätts till LSS och/eller sociala ändamål.  

• Staden ska kunna erbjuda akutboende och träningslägenheter för de 
människor som av olika skäl inte klarar eget boende. 

• Stadens förväntningar på exploatörer är att de ska följa inriktningarna i 
klimatstrategin och tillämpa vägledningen ”På väg mot ett hållbart 
Solna”. 

• Solna ska arbeta för låga taxor på värme, vatten och avlopp.  
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4. Det fortsatta arbetet  
 
De mål och strategier avseende bostadsförsörjningen, som anges i föregående 
avsnitt, fullföljs genom arbete i olika former. I detta avsnitt har mål och 
strategier tematiserats för att kunna beskriva hur staden arbetar för att 
genomföra målen och strategierna. 
 
4.1 Ett fortsatt högt bostadsbyggande 
 
En god planberedskap är grundläggande för att bostadsbyggandet ska kunna 
fortsätta på önskvärd nivå. Det behövs, förutom redan antagna detaljplaner, 
även att staden har korta och effektiva processer för att genomföra arbetet 
med nya detaljplaner. Staden arbetar aktivt med att ta fram fler detaljplaner 
med byggrätter för bostäder och flera av dessa förväntas bli antagna under 
perioden. Planberedskapen kan bedömas vara god. 
 
Den kommunala Bostadsstiftelsen Signalisten i Solna är en viktig aktör för 
tillkomsten av nya hyresrätter i Solna. För närvarande har stiftelsen planering 
för nybyggnation av cirka 600 lägenheter. Av dessa finns cirka 450 lägenheter i 
detaljplaner som vunnit laga kraft och kan påbörjas och färdigställas under 
planeringsperioden. För övriga cirka 150 lägenheter har planuppdrag getts.  
 
4.2 Förtäta stadsdelar – bygg kollektivtrafiknära 
 
Solna ska vara en sammanhållen och levande stad med en tät stadsstruktur och 
en bebyggelse som består av en blandning av bostäder, arbetsplatser och 
service. Den täta stadsstrukturen ska särskilt eftersträvas i kollektivtrafiknära 
lägen. Kompletterande bebyggelse i närhet till kollektivtrafiknoder är särskilt 
lämpligt i Huvudsta (Västra skogen), Solna Business Park (Sundbybergs 
station) och Arenastaden/Hagalund (Solna station). Inriktningen ska vara att 
arbetsplatsområden såsom Solna Business Park, Solna strand och Södra 
Hagalund kompletteras även med bostäder för att skapa en mer blandad 
bebyggelse. 
 
Två stora satsningar på ny spårbunden kollektivtrafik har påbörjats i Solna. 
Den nya gula tunnelbanelinjen från Odenplan till Arenastaden får tre stationer, 
en i Norra Hagastaden, en i södra Hagalund och en i Arenastaden/Hagalund. 
Mälarbanans två nya spår i Solna kompletteras med en ny pendeltågsstation i 
Huvudsta och en ny stationsentré i Solna Business Park.  
 
Staden har kommit överens med staten om att på sikt bygga 4500 lägenheter i 
den gula linjens influensområde, samt 4000 lägenheter i influensområdet för 
tunnelbanestationen södra Hagalund. I anslutning till Mälarbanan planeras 
cirka 1000 lägenheter.   
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4.3 Staden verkar för en god gestaltning  
 
Den övergripande inriktningen för planeringen av staden är att den ska ske 
utifrån de olika stadsdelarnas egna karaktärsdrag, förutsättningar och behov. 
Utformning och gestaltning av det offentliga rummet ska ske med omsorg och 
uppmuntra till möten mellan människor. I samband med antagandet av de 
flesta av de nya detaljplanerna görs därför ett gestaltningsprogram som är 
styrande för inriktningen av hur detaljplaneområdet utformas. Förutom att 
omfatta byggnadernas utformning och materialval, redovisas även utformning 
av torg, gatustrukturer mm.  
 

 
 
Solna stad instiftade 1998 ett stadsmiljöpris, vars syfte är att framhålla 
betydelsen av en vacker stads- och landskapsbild samt visa erkänsla för 
konstnärlig kreativitet och estetisk förmåga. Stadsmiljöpriset har efter 
instiftandet årligen delats ut för en byggnad, en anläggning eller annan åtgärd 
som på ett bestående sätt har förskönat Solnas stadsbild.  
 

 
 

Visionsskiss över Stjärnskott, i kvarteret Lagern. 
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Solna karaktäriseras av en rik och varierad kulturmiljö och det finns ett stort 
antal statliga och enskilda byggnadsminnen. Karlbergs slott med slottsparken 
och nationalstadsparkens sammanhängande kulturmiljöer med tre kungliga 
slott, trädgårdar, rekreationsområden och bebyggelse är exempel på två 
kulturhistoriskt värdefulla miljöer i Solna. De kulturhistoriskt intressanta och 
värdefulla byggnaderna och miljöerna finns förtecknade i stadens översiktsplan 
2030.  
 
Solnas byggnadsnämnd har även under 2021 haft ett uppdrag om att arbeta 
fram ett stadsövergripande program med riktlinjer för arkitekturen vid 
planering av nybyggnadsprojekt i Solna i enlighet med intentionerna i Solna 
stads översiktsplan 2030. Uppdraget beräknas slutredovisas i 
byggnadsnämnden i början av 2022.  
 
4.4  Planera för en mångfald av bostäder  
 
Det behövs en mångfald av bostäder avseende lägenhetsstorlek, boendeform, 
upplåtelseform, storlek och utförande. Solna har, med den begränsade yta som 
finns tillgänglig för bebyggelse, små möjligheter att tillfredsställa behovet av 
småhus. I allt väsentligt domineras bostadsbeståndet av flerbostadshus.  
 
Solna domineras även av smålägenheter och det finns därför framförallt ett 
behov av att skapa förutsättningar för större lägenheter för att kunna tillgodose 
växande barnfamiljers behov av större lägenhetsyta. Det ska vara möjligt att 
göra boendekarriär genom hela livet i Solna.  
 
Även om det fortsatt finns ett stort intresse för att bygga även mindre 
lägenheter i Solna, behöver rörligheten på bostadsmarknaden öka även inom 
det befintliga bostadsbeståndet. En positiv effekt av att bygga fler större 
lägenheter i nyproduktionen är att det har konstaterats att det maximerar 
flyttkedjorna. 
 
Lägenhetsstorlekar 
Staden har sedan ett antal år tillbaka arbetat för att fler större lägenheter ska 
byggas, genom att tillämpa principen att 25 procent lägenheterna i 
nybyggnadsprojekten ska vara större lägenheter med minst 4 rum och kök. Det 
kommer staden överens med byggherrar om redan i principöverenskommelser 
innan planarbetet påbörjas. Detta följs sedan upp med en överenskommelse 
mellan staden och byggherrarna när exploateringsavtal ska tecknas. Denna 
princip ska fortsätta att tillämpas under den kommande planperioden. Av de 
stora lägenheterna ska 15 procent av lägenheterna i nybyggnadsprojekten vara 
större lägenheter med minst 4 rum och kök om minst 100 kvm och 10 procent 
av lägenheterna ska vara minst 5 rum och kök om minst 110 kvm. 
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De mindre lägenhetsstorlekarna dominerar bostadsbeståndet i Solna och även i 
nyproduktionen blir de mindre lägenheterna dominerande eftersom det faktiskt 
även fortsättningsvis kommer att vara majoriteten - 75 procent - av de 
nyproducerade lägenheterna.  
 
Upplåtelseformer  
Staden ska planera för en mångfald av upplåtelseformer. Solna har på en 
kommunövergripande nivå en fördelning av upplåtelseformer med knappt 64 
procent bostadsrätter och äganderätter, samt drygt 36 procent hyresrätter. 
 
Staden är öppen för alla typer av nya bostäder och upplåtelseformer. Det kan 
vara bostadsrätter, hyresrätter, kollektivhus, ägarlägenheter, äganderätter eller 
andra former som fastighetsägare kan tänkas vilja pröva.  
 
Möjligheterna att erbjuda Solnaborna att äga ett småhus är små. Staden har 
ändå arbetat aktivt för att få till stånd marknära stadsradhus, vilket byggts 
främst i Järvastaden och Nya Ulriksdal. Flera av stadsradhusen är äganderätter, 
men det finns även stadsradhus i bostadsrättsform. Under den nu aktuella 
perioden kommer utbyggnad av befintlig detaljplan med stadsradhus i 
Järvastaden att slutföras och planering kommer att påbörjas för ytterligare 
område med stadsradhus. Planering pågår även för ett begränsat antal 
stadsradhus i Huvudsta, men det är osannolikt att dessa blir färdigställda under 
planeringsperioden.   
 
En annan form av bostäder med äganderätt är de flytande villor som finns i 
Pampas Marina. Antalet villor är dock begränsade till de som finns där idag 
och det är inte aktuellt att planera för fler under planeringsperioden. 
 
I allt väsentligt domineras bostadsbeståndet i Solna av flerbostadshus. En 
relativt ny form av bostäder i flerbostadshus är ägarlägenheter. Detta är en 
boendeform som Solna stad inte planerar specifikt för, men som mycket väl 
kan användas när det byggs permanentbostäder.  
  
Bostadsrätten är den vanligaste upplåtelseformen i Solna och det kommer det 
att vara även i nyproduktionen under den nu aktuella planeringsperioden. I en 
del av bostadsrättsprojekten har staden för avsikt att avtala om att hyra in 
lägenheter för LSS eller för sociala ändamål för att i sin tur hyra ut till personer 
från aktuell målgrupp.  
 
Hyresrätten är något vanligare i Solna än landet i övrigt och nyproduktionen 
förväntas utgöra drygt en fjärdedel av den totala bostadsproduktionen. Den 
viktigaste aktören, den kommunala Bostadsstiftelsen Signalisten i Solna, har i 
redan antagna detaljplaner möjlighet att bygga cirka 450 lägenheter och 
därutöver ska pågående detaljplanearbete för ytterligare projekt slutföras.  
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Solna har även ett stort antal privata fastighetsägare, de flesta med mindre 
lägenhetsinnehav. Några av de större, som exempelvis Solporten och Wåhlins 
fastigheter AB, Skandia fastigheter, planerar under perioden nyproduktion av 
bostäder inom ramen för redan antagna detaljplaner.  
 
De flesta större fastighetsägarna, inklusive Bostadsstiftelsen Signalisten, är 
anslutna till Stockholms bostadsförmedling.   
 
4.5 Underlätta för äldre att bo kvar hemma 
 
Genom god tillgänglighet i hemmet förbättras möjligheterna till ett gott och 
självständigt liv i hemmet. Genom fler tillgängliga bostäder på den ordinarie 
bostadsmarknaden gynnas de äldres hälsa och självständighet och trycket på 
platser i vård- och omsorgsboende minskar.  
 
Omvårdnadsförvaltningen genomför flera förebyggande aktiviteter för att 
underlätta för äldre att kunna bo kvar hemma under trygga förhållanden. 
Förebyggande hembesök genomförs för 80 +90-åringar då seniorerna 
informeras om möjligheten om att vid behov ansöka om bostadsanpassning 
och/eller möjlig välfärdsteknik att använda i hemmet, som möjliggör nya sätt 
att stödja de äldre.  
 
I tre områden i Solna erbjuder stadens bostadsstiftelse Signalisten Solnabor 
som är över 60 år gamla, särskilda seniorbostäder. Det är lägenheter med 
tillgänglig entré och hiss med lägenheter av normal standard. Bostadsstiftelsen 
har även uppfört ett trygghetsboende i Huvudsta där inflyttning skedde 2019 
och kommer under den nu aktuella planeringsperioden att uppföra ytterligare 
ett trygghetsboende i Bergshamra. Trygghetsboenden är visserligen vanliga 
hyresrätter, men med skillnaden att samtliga bostäder redan från inflyttning är 
utrustad med vissa anpassningar av exempelvis våtutrymmen och kök som gör 
att det är möjligt att bo kvar längre under trygga förhållanden. 
 
Det finns på sikt ett behov av fler särskilda boenden i Solna och planering 
pågår därför för detta. Behovet av ett nytt särskilt boende ligger preliminärt 
strax utanför den nu aktuella planeringsperioden. 
 
 
4.6 Övriga specialbostäder och sociala lägenheter 
 
För att möta behovet av fler specialbostäder för LSS har staden i avtal med 
exploatörer kommit överens om att ett antal lägenheter i kommande projekt 
öronmärks för ändamålet. Gruppbostäder planeras i några projekt och 
servicebostäder i andra. Det innebär att behovet av LSS-lägenheter tillgodoses 
under planeringsperioden, då dessa avtal fullföljs.  
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Staden har ett avtal med Bostadsstiftelsen Signalisten i Solna om tillgång till ett 
antal sociala lägenheter där den enskilde hyr i andra hand av staden. För 
närvarande finns inget behov att förändra detta avtal. Det finns även avtal med 
privata fastighetsägare. Socialförvaltningen har därutöver även tillgång till ett 
antal lägenheter som staden äger. Dessa används huvudsakligen som 
träningslägenheter. För att lösa akutboende har socialförvaltningen avtal om 
bostäder med privata fastighetsägare.    
 
4.7 På väg mot ett hållbart Solna 
 
Solna stads ambitioner om ett hållbart Solna och de förväntningar staden har 
på exploatörer verksamma i staden för att åstadkomma en hållbar stad finns 
redovisade i stadens klimatstrategi och vägledning finns i ”På väg mot ett 
hållbart Solna”. ”På väg mot ett hållbart Solna” grundar sig i stadens antagna 
miljöpolicy och miljöstrategi och har tre fokusområden:  
 

• En hållbar stadsutveckling 
• En effektiv resursanvändning 
• En god livsmiljö. 

 
Inriktningen är bland annat att ha ett effektivt markutnyttjande, skapa en tät 
stadsstruktur med varierad bebyggelse, och utnyttja goda kollektivtrafiklägen och 
värna och bevara värdefulla grönområden.  
 
Stadens ambition är även att utvecklingen av miljövänliga byggnader i Solna ska 
fortsätta, exempelvis gällande materialval och energiförbrukning enligt 
vedertagna miljöklassningssystem, och att byggnationen ska ske så 
resurseffektivt som möjligt. Staden ska vidare arbeta för en hög energieffektivitet 
och en ökad användning av förnyelsebar energi. Staden arbetar för att anslut-
ning till miljövänlig fjärrvärme ska främjas i all nybyggnation, såvida inte ett 
mer miljövänligt och energieffektivt system kan presenteras (som inte leder till 
ökad användning av köpt el). 
 
Förväntningar på exploatörernas medverkan är att tillsammans med Solna stad 
medverka till att bygga en hållbar stad. Förväntningarna är uppdelade i två 
delar, den första delen fokuserar på att minimera miljöpåverkan under hela 
byggnadens livslängd och den andra delen fokuserar på att minimera 
miljöpåverkan under själva byggskedet. I samband med att en detaljplan tas 
upp för beslut ska ett miljöprogram för detaljplanens genomförande redovisas.  
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4.8 Låga taxor 
 
För att långsiktigt säkra de låga VA-taxor som Solna vatten AB har idag, 
arbetar Solna nära de två kommunalförbunden Norrvatten, som producerar 
vattnet, och Käppala, som renar vattnet.  
 
Solna är även aktiv ägare av Norrenergi, som levererar fjärrvärme och fjärrkyla 
till boende och arbetsplatser i Solna och Sundbyberg. Staden ska medverka till 
att bolaget ska fortsätta att leverera fjärrvärme som är märkt ”bra miljöval” till 
ett konkurrenskraftigt pris.   
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Signatur  

Kommunstyrelsen  
 

§ 5 
Hemställan från Käppalaförbundet om utökad låneram och 
ägarlån (KS/2021:251) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att  
 
godkänna att Käppalaförbundets förbundsordnings § 14 Lån ändras till ett lånetak 
uppgående till 3 550 mkr fr o m 2022-05-15.   
 
godkänna förslaget till ny finansieringsmodell innebärandes att ägarlån ska finansiera de 
tillkommande investeringarna och ersätter den nuvarande lånevolymen i takt med att 
nuvarande externa upplåning successivt förfaller.  
 
villkora besluten om att ändra Käppalaförbundets förbundsordning om höjning av 
lånetaket och om att utge ägarlån till Käppalaförbundets med att samtliga 
medlemskommuner fattar likalydande beslut.      
 
godkänna att finansiering av Solna stads ägarlån till Käppalaförbundet sker via 
rörelsekapitalet. 
 
 
Sammanfattning 
I en skrivelse har Käppalaförbundet gjort en hemställan till medlemskommunerna om 
att utöka den befintliga låneramen för förbundet från 2 700 mkr till 3 550 mkr, d v s 
med 850 mkr.  
Syftet med utökningen av låneramen är att Käppalaförbundet ska kunna genomföra de 
investeringar som krävs för att kunna leva upp till det nya verksamhetstillstånd som 
förbundet har erhållit av Mark- och miljööverdomstolen. Låneramshöjningen sker i två 
steg, varav den första höjningen på 900 mkr skedde 2020 och den andra höjningen på 
850 mkr föreslås ske under 2022. Den totala investeringen bedöms uppgå till 1 750 
mkr, vilkens finansiering möts av de två låneramshöjningarna. En höjning av låneramen 
kräver förändringar av förbundsordningen och godkännande från samtliga 
medlemskommuner.  
 
Parallellt med hemställan om låneramshöjningen har Käppalaförbundet tillskrivit 
medlemskommunerna med ett förslag om att ägarlån ska finansiera förbundets 
tillkommande investeringar och även ersätta förbundets nuvarande lånevolym i takt 
med att nuvarande extern upplåning successivt förfaller. Bakgrunden till förslaget är ett 
arbete som har genomförts tillsammans med representanter från ägarkommunerna för 
att se över förbundets finansieringsformer i syfte att sänka räntekostnaderna. Slutsatsen 
är att det mest ekonomiskt fördelaktiga för Käppalaförbundet och dess 
medlemskommuner är att investeringarna finansieras via lån direkt från 
ägarkommunerna utifrån ägarandel. Målet är att det första ägarlånet kan betalas ut till 
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 Signatur  
 

den första juli 2022 och att förbundets investeringar i sin helhet finansieras med ägarlån 
vid utgången av 2026.  
 
Stadsledningsförvaltningen ser, liksom i det första ärendet om höjningen av låneramen 
från 2020, ingen annan lösning än att medge en ytterligare höjning av låneramen. 
Käppalaförbundet behöver, trots den ökade ekonomiska belastningen som höjningen 
innebär för staden, genomföra investeringarna inom utsatt tid för att klara miljökraven 
och säkerställa en fortsatt drift av verket. Däremot anser stadsledningsförvaltningen 
fortsatt att Käppalaförbundet behöver arbeta med att försöka minska de övriga 
investeringarna i förbundet för att minska den ekonomiska belastningen på 
medlemskommunerna. Käppalaförbundet behöver också säkerställa uppbyggnad av en 
stark projektorganisation som kan planera, upphandla och genomföra projektet på ett 
effektivt och tryggt sätt för att skapa förutsättningar för att undvika fördyringar. 
   
Beträffande förslaget till ny finansieringsmodell är stadsledningsförvaltningen positiv till 
förslaget om ägarlån. Förvaltningen har tillsammans med Käppalaförbundet arbetat 
fram förslaget, som möjliggör för förbundet att sänka de finansiella kostnaderna med 
upp emot 10 mkr per år 2030 samtidigt som förbundet får en trygg och långsiktig 
finansiering. För Solna stads del innebär förslaget att staden baserat på sin ägarandel om 
18,5 procent ska börja utge ägarlån till Käppalaförbundet om 102,6 mkr med start den 
1 juli 2022. Därefter ska staden årligen utge nya ägarlån fram till 2031, då stadens 
samlade ägarlån till Käppalaförbundet beräknas uppgå till cirka 650 mkr. Parallellt med 
att ägarlånen ökar minskar stadens ansvarsförbindelser för förbundets nuvarande 
upplåning.  
 
Mot denna bakgrund föreslår stadsledningsförvaltningen att Solna stad ska godkänna 
dels en ändring av Käppalaförbundets förbundsordning som medger en höjning av 
låneramen, dels förslaget till ny finansieringsmodell med utgivande av ägarlån. Beslutet 
gäller under förutsättning att övriga medlemskommuner fattar likalydande beslut i båda 
dessa frågor. Finansiering av Solna stads ägarlån till Käppalaförbundet föreslås ske via 
rörelsekapitalet.  
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Stadsledningsförvaltningen Tjänsteskrivelse 2022-01-05 
KS/2021:251 

Hemställan från Käppalaförbundet om utökad låneram och ägarlån 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att 

godkänna att Käppalaförbundets förbundsordnings § 14 Lån ändras till ett lånetak uppgående till 
3 550 mkr fr o m 2022-05-15.   

godkänna förslaget till ny finansieringsmodell innebärandes att ägarlån ska finansiera de 
tillkommande investeringarna och ersätter den nuvarande lånevolymen i takt med att nuvarande 
externa upplåning successivt förfaller.  

villkora besluten om att ändra Käppalaförbundets förbundsordning om höjning av lånetaket och 
om att utge ägarlån till Käppalaförbundets med att samtliga medlemskommuner fattar likalydande 
beslut.      

godkänna att finansiering av Solna stads ägarlån till Käppalaförbundet sker via rörelsekapitalet. 

Sammanfattning 
I en skrivelse har Käppalaförbundet gjort en hemställan till medlemskommunerna om att utöka 
den befintliga låneramen för förbundet från 2 700 mkr till 3 550 mkr, d v s med 850 mkr.  
Syftet med utökningen av låneramen är att Käppalaförbundet ska kunna genomföra de 
investeringar som krävs för att kunna leva upp till det nya verksamhetstillstånd som förbundet 
har erhållit av Mark- och miljööverdomstolen. Låneramshöjningen sker i två steg, varav den 
första höjningen på 900 mkr skedde 2020 och den andra höjningen på 850 mkr föreslås ske under 
2022. Den totala investeringen bedöms uppgå till 1 750 mkr, vilkens finansiering möts av de två 
låneramshöjningarna. En höjning av låneramen kräver förändringar av förbundsordningen och 
godkännande från samtliga medlemskommuner.  

Parallellt med hemställan om låneramshöjningen har Käppalaförbundet tillskrivit 
medlemskommunerna med ett förslag om att ägarlån ska finansiera förbundets tillkommande 
investeringar och även ersätta förbundets nuvarande lånevolym i takt med att nuvarande extern 
upplåning successivt förfaller. Bakgrunden till förslaget är ett arbete som har genomförts 
tillsammans med representanter från ägarkommunerna för att se över förbundets 
finansieringsformer i syfte att sänka räntekostnaderna. Slutsatsen är att det mest ekonomiskt 
fördelaktiga för Käppalaförbundet och dess medlemskommuner är att investeringarna finansieras 
via lån direkt från ägarkommunerna utifrån ägarandel. Målet är att det första ägarlånet kan betalas 
ut till den första juli 2022 och att förbundets investeringar i sin helhet finansieras med ägarlån vid 
utgången av 2026.  

Stadsledningsförvaltningen ser, liksom i det första ärendet om höjningen av låneramen från 2020, 
ingen annan lösning än att medge en ytterligare höjning av låneramen. Käppalaförbundet 
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behöver, trots den ökade ekonomiska belastningen som höjningen innebär för staden, genomföra 
investeringarna inom utsatt tid för att klara miljökraven och säkerställa en fortsatt drift av verket. 
Däremot anser stadsledningsförvaltningen fortsatt att Käppalaförbundet behöver arbeta med att 
försöka minska de övriga investeringarna i förbundet för att minska den ekonomiska belastningen 
på medlemskommunerna. Käppalaförbundet behöver också säkerställa uppbyggnad av en stark 
projektorganisation som kan planera, upphandla och genomföra projektet på ett effektivt och 
tryggt sätt för att skapa förutsättningar för att undvika fördyringar. 

Beträffande förslaget till ny finansieringsmodell är stadsledningsförvaltningen positiv till förslaget 
om ägarlån. Förvaltningen har tillsammans med Käppalaförbundet arbetat fram förslaget, som 
möjliggör för förbundet att sänka de finansiella kostnaderna med upp emot 10 mkr per år 2030 
samtidigt som förbundet får en trygg och långsiktig finansiering. För Solna stads del innebär 
förslaget att staden baserat på sin ägarandel om 18,5 procent ska börja utge ägarlån till 
Käppalaförbundet om 102,6 mkr med start den 1 juli 2022. Därefter ska staden årligen utge nya 
ägarlån fram till 2031, då stadens samlade ägarlån till Käppalaförbundet beräknas uppgå till cirka 
650 mkr. Parallellt med att ägarlånen ökar minskar stadens ansvarsförbindelser för förbundets 
nuvarande upplåning.  

Mot denna bakgrund föreslår stadsledningsförvaltningen att Solna stad ska godkänna dels en 
ändring av Käppalaförbundets förbundsordning som medger en höjning av låneramen, dels 
förslaget till ny finansieringsmodell med utgivande av ägarlån. Beslutet gäller under förutsättning 
att övriga medlemskommuner fattar likalydande beslut i båda dessa frågor. Finansiering av Solna 
stads ägarlån till Käppalaförbundet föreslås ske via rörelsekapitalet.  

Kristina Tidestav Christer Lindberg 
Stadsdirektör  Ekonomichef 

Bakgrund 

I en skrivelse har Käppalaförbundet gjort en hemställan till medlemskommunerna om att utöka 
den befintliga låneramen för förbundet från 2 700 mkr till 3 550 mkr, d v s med 850 mkr.  
Syftet med utökningen av låneramen är att Käppalaförbundet ska kunna genomföra de 
investeringar som krävs för att kunna leva upp till det nya verksamhetstillstånd som förbundet 
har erhållit av Mark- och miljööverdomstolen. En höjning av låneramen kräver förändringar av 
förbundsordningen och godkännande från samtliga medlemskommuner. 

Det nya verksamhetstillståndet baseras på Käppalaförbundets ansökan till 
miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen om att utöka den maximala belastningen för rening 
av avloppsvatten från 700 000 till 900 000 personekvivalenter för att möta den fortsatt 
befolkningstillväxten i förbundets medlemskommuner. Utöver utökningen av den maximala 
tillståndsgivande anslutningsgraden har ändringar införts i svensk miljölagstiftning och särskilda 
förordningar rörande vattenverksamhet i allmänhet och VA-verksamhet i synnerhet som en följd 
av EU:s ramdirektiv Vattendirektivet.  
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För att finansiera de omfattande investeringar som krävs måste Käppalaförbundet ta upp nya lån, 
vilket innebär att den maximala låneram som medlemskommunerna har godkänt i förbundets 
förbundsordning måste utökas. Låneramshöjningen sker i två steg, varav den första höjningen på 
900 mkr skedde 2020 och den andra höjningen på 850 mkr föreslås ske under 2022. Den totala 
investeringen bedöms uppgå till 1 750 mkr, vilkens finansiering möts av de två 
låneramshöjningarna. Sammantaget innebär höjningarna att låneramen skulle uppgå till 3 550 mkr 
för förbundet. 

Parallellt med hemställan om låneramshöjningen har Käppalaförbundet tillskrivit 
medlemskommunerna med ett förslag om att ägarlån ska finansiera förbundets tillkommande 
investeringar och även ersätta förbundets nuvarande lånevolym i takt med att nuvarande extern 
upplåning successivt förfaller. Bakgrunden till förslaget är ett arbete som har genomförts 
tillsammans med representanter från ägarkommunerna för att se över förbundets 
finansieringsformer i syfte att sänka räntekostnaderna. Slutsatsen av arbetet är att det mest 
ekonomiskt fördelaktiga för Käppalaförbundet och dess medlemskommuner är att föreslå att 
investeringarna finansieras via lån direkt från ägarkommunerna utifrån ägarandel. Genom en 
lösning med ägarlån kan de finansiella kostnaderna sänkas med upp emot 10 mkr per år 2030 och 
samtidigt får förbundet en trygg långsiktig finansiering.  

Lånevolymen fördelas mellan medlemskommunerna utifrån ägarandel i Käppalaförbundet. 
Ägarandelen förändras årligen i samband med den slutgiltiga fördelningen. Det innebär att 
ägarlånen behöver sättas om i januari varje år med beaktande av de förändrade ägarandelarna. 
Lånen föreslås löpa med tremånaders räntebindning med ett påslag om 0,20 procent över tre 
månaders STIBOR eller den ränta som ersätter tre månaders STIBOR. Marginalen inkluderar 
kommunernas kostnader för hantering av egen finansiering och administrativa kostnader. 
Marginalen kan komma att ändras om förändringar på kapitalmarknaden sker och en sådan 
ändring genomförs gemensamt mellan medlemskommunerna och Käppalaförbundet.  

Ett genomförande av förslaget skulle innebära att förbundets investeringar i sin helhet finansieras 
med ägarlån vid utgången av 2026. I takt med att ägarlånen ökar minskar medlemskommunernas 
ansvarsförbindelser för förbundets nuvarande upplåning. Målet är att det första ägarlånet kan 
betalas ut till den första juli 2022, vilket förutsätter att alla ägarkommuner har godkänt förslaget. 

Stadsledningsförvaltningens synpunkter 

Stadsledningsförvaltningen kan konstatera att det nya verksamhetstillståndet skapar 
förutsättningar för en fortsatt tillväxt i Käppalaförbundets medlemskommuner och för en 
förbättring av miljön i Östersjön. Samtidigt innebär verksamhetstillståndet att investeringarna för 
förbundet ökar kraftigt på kort tid, vilket i sin tur innebär att det ekonomiska åtagandet för 
förbundets medlemskommuner också ökar kraftigt. För Solnas del kommer det ekonomiska 
åtagandet för Käppalaförbundet att ha ökat från cirka 310 mkr till cirka 650 mkr på tio år. 

Trots problematiken med det utökade ekonomiska ansvaret som följer av investeringarna ser 
stadsledningsförvaltningen, liksom i det första ärendet om höjning av låneramen från 2020, inte 
någon annan lösning än att medge en ytterligare höjning av låneramen. Käppalaförbundet 
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behöver genomföra investeringarna på det föreslagna sättet inom utsatt tid för att klara 
miljökraven och säkerställa fortsatt drift. Det visar både Käppalaförbundets eget beslutsunderlag, 
men också en oberoende granskning som förbundet har låtit genomföra av förslaget. Däremot 
anser stadsledningsförvaltningen fortsatt att Käppalaförbundet behöver arbeta med att försöka 
minska de övriga investeringarna i förbundet för att minska den ekonomiska belastningen på 
medlemskommunerna. Käppalaförbundet behöver också säkerställa uppbyggnad av en stark 
projektorganisation som kan planera, upphandla och genomföra projektet på ett effektivt och 
tryggt sätt för att skapa förutsättningar för att undvika fördyringar. 

Beträffande förslaget till ny finansieringsmodell är stadsledningsförvaltningen positiv till förslaget 
om ägarlån. Förvaltningen har tillsammans med Käppalaförbundet arbetat fram förslaget, som 
skulle möjliggöra att sänka de finansiella kostnaderna med upp emot 10 mkr per år på sikt 
samtidigt som förbundet skulle få en trygg och långsiktig finansiering. Förutom finansiering 
genom Kommuninvest, som dessvärre inte är möjlig eftersom alla medlemskommuner i 
Käppalaförbundet inte är medlemmar i Kommuninvest, är ägarlån den mest ekonomiskt 
fördelaktiga finansieringsformen. De medlemskommuner som är medlemmar i Kommuninvest 
kan givetvis låna av Kommuninvest för att finansiera sina ägarlån till Käppalaförbundet. 

För Solna stads del innebär förslaget med ägarlån att staden baserat på sin ägarandel om 18,5 
procent ska börja utge ägarlån till Käppalaförbundet om 102,6 mkr med start den 1 juli 2022. 
Därefter ska staden årligen utge nya ägarlån fram till 2031, då stadens samlade ägarlån till 
Käppalaförbundet beräknas uppgå till cirka 650 mkr. Parallellt med att ägarlånen ökar minskar 
stadens ansvarsförbindelser för förbundets nuvarande upplåning.  

För stadens del möjliggör den av kommunfullmäktige beslutade finanspolicyn med tillhörande 
placeringsriktlinjer utlåning till kommunalförbund. Uppföljning av ägarlånen sker i ordinarie 
finansrapporter till kommunstyrelse och kommunfullmäktige.  

Mot denna bakgrund föreslår stadsledningsförvaltningen att Solna stad ska godkänna dels en 
ändring av Käppalaförbundets förbundsordning som medger en höjning av låneramen, dels 
förslaget till ny finansieringsmodell med utgivande av ägarlån. Detta beslut gäller under 
förutsättning att övriga medlemskommuner fattar likalydande beslut i båda dessa frågor. 
Finansiering av Solna stads ägarlån till Käppalaförbundet föreslås ske via rörelsekapitalet.  

Bilagor 

Hemställan om att ändra § 14 Lån i Käppalaförbundets förbundsordning  

Förslag till beslut om ägarlån för finansiering av Käppalaförbundets investeringar 
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Kommunfullmäktige i Solna 

Datum Handläggare 

2021-12-21 ErikBåvner 

Diarienummer 

KF2021-225 

Hemställan om att ändra § 14 Lån i Käppalaförbundets 
förbundsordning 

1.1 Bakgrund 

I Käppalaförbundets förbundsordning stadgas att samtliga medlemskommuner ska ge sitt 
godkännande för att antingen ändra förbundsordningens paragraf om låneram eller godkänna 
en ny låneram i särskilt beslut. Idag uppgår Käppalaförbundets låneram till 2 700 Mkr. 
I förbundsordningen stadgas också att Käppalaförbundets styrelse enbart får fatta beslut om 
att påbörja investeringar vars finansiering ryms inom aktuell låneram de närmast följande tre 
åren. 

För medlemskommunema gäller att de endast ansvarar för sin andel av förbundets tillgångar 
och skulder. Andelstalet fastställs varje år i samband med årsredovisningen och bygger på 
summan av kapitalavgifter som respektive kommun betalat in till förbundet från det att 
kommunen varit medlem i förbundet. 

1.2 Skäl till hemställan 

Käppalaförbundet har efter beslut i Mark- och miljööverdomstolen fått tillstånd till fortsatt 
och utökad verksamhet för att rena medlemskommunemas avloppsvatten. Samtidigt ställs 
krav på en kraftig skärpning av utsläppsvillkoren. Dom vann laga kraft 2019-06-25 och slår 
fast att Käppalaförbundet får 7 års genomförandetid räknat från laga kraft för att ställa om 
reningsteknikema innan nya utsläppsvillkor ska gälla. 

Det nya tillståndet medför omfattande investeringar i befintligt reningsverk. 
Investeringsutgiften är enligt framtagen systemhandling översiktligt kalkylerad till I 750 
Mkr vilket är samma nivå som efter förstudien. Denna siffra kan komma att revideras när 
detaljprojekteringen har genomförts. 

Käppalaförbundet 
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Detta är den andra planerade höjningen av låneramen för att finansiera de investeringar som 
krävs för att klara det nya verksamhetstillståndet. När den första höjningen på 900 Mkr 
beslutades kommunicerades även att det skulle komma en ny höjning under 2022 för 
hemställan till medlemskommunema för att säkra finansieringen av hela projektet med 
prelimärt ytterligare 850 Mkr och då kalkylen är oförändrad står detta fast. 

Solnas ekonomiska ansvar uppgår till kommunens andelstal i förbundet. En höjning med 850 
Mkr motsvarar 157,3 Mkr beräknat utifrån Solnas andelstal 2021 (18,5 %). 

Förslag till beslut 
Käppalaförbundets förbundsfullmäktige hemställer 

att Solna som medlemskommun i Käppalaförbundet godkänner att förbundsordningens § 14 
Lån ändras till ett lånetak uppgående till 3 550 Mkr samt 

att den nya förbundsordningen gäller från 2022-05-15 

Lidingö 2021-12-21 

Daniel Källenfors 
Förbundsstyrelseordförande, Käppalaförbundet 
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Bilaga: 
Bilaga 1 
Bilaga 2 
Bilaga 3 

Medlemskommunemas andel av skulder och tillgångar 
Utdrag ur protokoll från Käppalaförbundets förbundsfullmäktige 2021-11-02 
PM - Utökad verksamhet i Käppalaförbundet, sammanfattning av 
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Inledning 
I denna PM summeras det bakomliggande arbetet med Käppalaförbundets nya 
verksamhetstillstånd och anledningen till att förbundet hemställer om utökad låneram hos 
sina medlemskommuner för omfattande anläggningsarbeten i förbundets anläggningar.  
PM:en hänvisar till de rapporter och utredningar som ligger till grund för det nya 
verksamhetstillståndet och är framtagen med avsikt att ge en övergripande bild, samt fungera 
som anvisning för vidare läsning. Samtliga bilagor återfinns på Käppalaförbundets hemsida: 
http://www.kappala.se/utokadverksamhet 

http://www.kappala.se/utokadverksamhet
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1. Sammanfattning

Käppalaförbundet har beviljats fortsatt och utökad verksamhet av Miljöprövnings-
delegationen (MPD) inom Länsstyrelsen i Stockholms län. Beslutet medför att en 
fungerande avloppsvattenrening säkerställs för förbundets medlemskommuner under de 
kommande 25-30 åren, samtidigt som de krav som ställs på verksamheten enligt miljöbalken 
och andra speciallagar och förordningar uppfylls. Arbetet med ett nytt verksamhetstillstånd 
påbörjades år 2008 med tekniska utredningar som sedan följdes av en juridisk 
tillståndsprocess under åren 2015-2019. Ett program med namnet ”Käppalaverket 3.0” har 
därefter initierats för att genomföra de nödvändiga omställningarna av anläggningarna som 
krävs i det nya verksamhetstillståndet. 

Det största projektet inom programmet är utbyggnad av huvudvattenlinjen, ”Käppala 900k” 
som medför att den befintliga aktivslamprocessen vid Käppalaverket successivt ställs om till 
ny s.k. MBBR-teknik. Omställningen av den biologiska reningen medför även att ett antal 
relaterade åtgärder genomförs, såsom ökad kemfällning samt anpassning av 
kemikaliehantering och tekniska försörjningssystem.  

I Miljöprövningsdelegationens beslut ges sju års genomförandetid innan nya utsläppsvillkor 
ska gälla för de halter av näringsämnena kväve, fosfor och syreförbrukande ämnen (BOD7), 
som släpps ut i Östersjön. Åtgärderna i befintliga anläggningar är omfattande och enbart 
projektering bedöms ta cirka tre år. Samtidigt krävs att Käppalaverket är i full drift och kan 
rena avloppsvatten i enlighet med nuvarande utsläppsvillkor under tiden för genomförandet, 
vilket ställer skarpa krav på verksamheten.  

För att finansiera de investeringar som krävs måste Käppalaförbundet ta upp nya lån och den 
maximala låneram som medlemskommunerna har godkänt i Käppalaförbundets 
förbundsordning måste utökas. I nuläget är den totala kostnadsbedömningen 1 750 Mkr. 
Denna siffra kan komma att revideras efter att detaljprojektering har genomförts.  

Utöver projektets tidplan löper flera parallella aktiviteter som måste synkroniseras med 
projektets framdrift. Framförallt är det av yttersta vikt att tidpunkterna för beslut om utökad 
låneram och förankringsprocessen med Käppalaförbundets medlemskommuner hålls för att 
kraven på sju års omställning ska kunna uppfyllas 
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2. Tillståndsprocessen för utökad verksamhet

2.1. Skäl till ansökan 

2.1.1. Maximalt tillståndsgiven belastning 
Käppalaförbundet fick 1993 tillstånd av Koncessionsnämnden att enligt miljöskyddslagen 
bedriva verksamhet för rening av avloppsvatten motsvarande 700 000 personekvivalenter åt 
Käppalaförbundets dåvarande 9 medlemskommuner. Tillståndet begränsas inte i tid utan av 
den maximala anslutningsgraden och beskriver också detaljerat hur verksamheten ska 
bedrivas, Bilaga 1 – Redogörelse för gällande tillstånd och villkor, Mannheimer & 
Swartling. Tillsynsmyndighet som övervakar att verksamhetstillståndet följs är Länsstyrelsen 
i Stockholm. Sedan 1993 har tillsynsmyndigheten godkänt en rad mindre ändringar av 
verksamheten (framförallt ändringar av reningsteknikerna) samt anslutning av delar av 
Nacka kommun, Värmdö kommun samt Österåkers kommun och Vaxholm Stad. De två 
sistnämnda har dock inte anslutits fysiskt.  

Som en följd av en stadigt ökande befolkning i förbundets medlemskommuner har den 
genomsnittliga anslutningsgraden ökat med 1,9 % per år under åren 1993-2019. Avståndet 
till den maximala anslutningsgraden i gällande tillstånd har därför successivt minskat. En 
situation där Käppalaförbundet inte längre medges en ökad avloppsvattenmängd skulle få 
allvarliga konsekvenser för förbundets medlemskommuner då dessa blir skyldiga att lösa 
avloppsvattenfrågan själva eller riskerar åtal för brott mot miljöbalken och EU:s ramdirektiv 
för vatten. Sverige har under 2019 blivit stämt i EU-domstolen då ett tiotal kommuner 
uppvisat undermålig avloppsvattenrening där mycket stora vitesbelopp och skarpa 
förelägganden har delats ut.  

För att undvika en situation där Käppalaförbundet överskrider gällande verksamhetstillstånd 
påbörjades år 2008 arbetet med att söka tillstånd för utökad verksamhet. 

2.1.2. Förändrad miljölagstiftning 
Utöver det faktum att reningsverket når sin maximalt tillståndsgivna anslutningsgrad, har en 
rad ändringar införts i svensk miljölagstiftning och särskilda förordningar rörande 
vattenverksamheter i allmänhet och VA-verksamheter i synnerhet. Ändringarna syftar till att 
öka skyddet för människors hälsa och miljö och tar avstamp i EU:s ramdirektiv 
Vattendirektivet (2000/20/60/EG) som först lyftes in i svensk lagstiftning år 2004, 5 kap. 
Miljöbalken; Vattenförvaltningsförordningen (2004:660); Förordning (2017:868) med 
länsstyrelseinstruktion.  

Under ledning av Havs- och vattenmyndigheten (HaV) har fem länsstyrelser utsetts som 
ansvariga för att vattenförvaltningsförordningen genomförs, de så kallade 
Vattenmyndigheterna.   
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I lagstiftningen anges så kallade miljökvalitetsnormer som beskriver den kvalitet en 
vattenförekomst ska ha uppnått vid en viss tidpunkt. Dessa byggs upp av ett stort antal 
kvalitetsfaktorer samt biologiska och kemiska mätetal. Målsättningen är att alla 
vattenförekomster i EU ska uppnå god status. Om en vattenverksamhet eller annan 
miljöfarlig verksamhet påverkar miljökvalitetsnormerna ska kommuner och andra 
tillsynsmyndigheter vidta åtgärder för att säkerställa att god ekologisk och kemisk status kan 
uppnås. I fallet Käppalaförbundet fanns därför ett starkt incitament från Länsstyrelsen i 
Stockholm att förbundets nuvarande verksamhetstillstånd skulle omprövas då Käppalaverket 
har en betydande inverkan på vattenförekomsten Askrikefjärden där det renade vattnet 
släpps ut.  

Den 1 januari 2019, efter att beslut redan lämnats för Käppalaförbundets nya 
verksamhetstillstånd, har ytterligare skärpningar införts i lagstiftningen som en följd av en 
prejudicerande dom i EU-domstolen, den så kallade ”Weserdomen”. Denna slår fast att 
verksamheter som riskerar att försämra en enda kvalitetsfaktor i miljökvalitetsnormerna inte 
är tillåtna, även om alla andra kvalitetsfaktorer förbättras. Det är mycket sannolikt att en 
sådan situation uppstår när ett avloppsreningsverk byggs ut på grund av ökande befolkning. 
Valmöjligheterna som då kvarstår vid en ansökan om utökad verksamhet är att förlägga 
avloppsreningsverket i en annan vattenförekomst där påverkan på miljökvalitetsnormerna är 
godtagbar eller överklaga med hänvisning till samhällsviktig funktion och invänta en 
sänkning av kvalitetskravet på den aktuella vattenförekomsten av Vattenmyndigheten.  

Käppalaförbundet har utrett möjligheten att genomföra en ny tillståndsprövning då förbundet 
anser att vissa ingående delar i det nu givna tillståndet är mer skarpa än önskat, se stycke 
2.2., men av ovan anledningar skulle en ny tillståndsprövning med stor sannolikhet dra ut på 
tiden och resultera i ännu skarpare krav, Bilaga 2 – PM från Mannheimer & Swartling om 
2019 års lagändringar. Det nuvarande verksamhetstillståndet skulle då riskera att nå upp till 
maximal anslutningsgrad med stora konsekvenser som följd.  

Sammanfattningsvis kan konstateras att existerande lagstiftning tillsammans med rådande 
befolkningsökning resulterar i att ingen annan rimlig valmöjlighet finns utöver att acceptera 
det nu givna verksamhetstillståndet.   

2.2. Juridisk prövning 
Den 16 januari 2015 lämnade Käppalaförbundet in en ansökan till Miljöprövnings-
delegationen (MPD) vid Länsstyrelsen i Stockholm, Bilaga 3 – Ansökan om tillstånd enligt 
Miljöbalken. Denna ansökan hade föregåtts av en samrådsprocess med kommuner, 
kommuninvånare och myndigheter som Länsstyrelse, Naturvårdsverket, MSB och HaV. 
Bilaga 4 – Samrådsredogörelse. Utöver själva tillståndsansökan innefattandes 
förutsättningar och prestanda för verksamheten krävs också en teknisk beskrivning, Bilaga 5 
– Teknisk beskrivning, som redovisar fysisk utformning av anläggningarna för att uppnå
kraven i miljölagstiftningen, Bilaga 6 – Miljökonsekvensbeskrivning, Bilaga 7 –
Miljökonsekvensbeskrivning recipientförhållanden.
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2.2.1. Beslut av MPD och överklagan till Mark- och miljödomstolen  
Efter cirka två års remissförfarande mellan Länsstyrelsens Miljöprövningsdelegation, 
Naturvårdsverket, Havs- och vattenmyndigheten, Storstockholms Brandförsvar och ett flertal 
kommunala nämnder kunde beslut om nytt verksamhetstillstånd lämnas 2017-12-13, Bilaga 
8 – Miljöprövningsdelegationens beslut. Käppalaförbundet ansåg att det givna tillståndet var 
väl utformat utöver ett antal viktiga punkter som överklagades till Mark- och 
miljödomstolen, Nacka Tingsrätt, Bilaga 9 – M30-18 Överklagande av Käppalaförbundet; 
Bilaga 10 – M30-18 Käppalaförbundets yttrande juni 2018. Nedan redovisas de frågor som 
förbundet överklagade.  

1. Begränsningsvärden för totalt utsläppta mängder
Under remissförfarandet hade framförallt Naturvårdsverket yrkat på införande av
mängdvillkor för utsläppta näringsämnen. Käppalaförbundet ansåg att kraven enbart
skulle avse haltvillkor, det vill säga koncentrationerna av näringsämnena kväve,
fosfor och BOD7 i det renade vattnet, då dessa är de viktigaste designparametrarna
för omställning av processen och är de parametrar som används för att styra
avloppsreningsverket. MPD införde efter yrkandet från Naturvårdsverket villkor på
maximalt utsläppta mängder per år motsvarande 400 ton kväve och 13 ton fosfor.
Parallellt med detta lämnades också haltvillkor motsvarande 6 mg/l; 0,20 mg/l och 6
mg/l för kväve, fosfor respektive BOD7, vilket var en skärpning av kravet för fosfor
från 0,2 till 0,20 mg/l (två decimaler istället för en). Förbundet accepterade denna
skärpning av fosfor men inte mängdvillkoren då dessa inte harmoniserar med
haltvillkoren, vilket inte kan anses vara rättssäkert.

Vid en maximal anslutningsgrad på 900 000 personekvivalenter förväntas flödet till
Käppalaverket uppgå till cirka 73 miljoner m3 per år. Med de givna mängdvillkoren
krävs att det renade avloppsvattnet då ska nå ned till halter på cirka 5,5 mg/l för
kväve och 0,17 mg/l för fosfor, vilket är lägre än de givna haltvillkoren. Följden av
detta blir att den tekniska lösningen som har presenterats i ansökan måste
kompletteras med mer avancerad teknik.

Den föreslagna tekniken har redan slagits fast som ”bästa möjliga teknik” (BMT)
enligt miljöbalkens rimlighetsavvägning (MB 2 kap 3 §) i och med MPD:s beslut.
Här har redan en rimlighetsavvägning genomförts där nyttan av skyddsåtgärder har
vägts mot kostnaderna för dessa. Att kräva lägre halter går därför emot myndighetens
egna beslut enligt Käppalaförbundets hållning.

2. Genomförandetid för omställning av reningsprocessen
I det givna verksamhetstillståndet gavs Käppalaförbundet tre år innan en första
upptrappning skulle ske av reningsresultaten. Förbundet påtalade att detta är en
orimligt kort tid när nu också haltvillkoret för fosfor skärptes. Detta överklagades och
åtminstone sju år krävdes av förbundet. Dessa sju år kan dock enbart gälla under
förutsättning att inte mängdvillkor införs då det i praktiken innebär ännu lägre halter
vid full anslutning (900 000 personekvivalenter).
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3. Kontroll av metanläckage
Vid Käppalaförbundets anläggning för förädling av rötgas till fordonsgas ställdes ett
krav på maximalt 0,5 % metanläckage som ett rullande årsmedelvärde. Detta värde
ansåg förbundet som skäligt, under förutsättning att tidpunkter för underhåll ska
exkluderas från beräkningen för att säkerställa att inte gränsvärdet överskrids.

4. Prövotidsförfarande angående mikroplaster
Med stöd av Miljöbalken 19 kap. 5 § och 22 kap. 27 § sköt MPD upp ett beslut om
att införa krav på rening av mikroplaster i avloppsvattnet. Under en treårsperiod
skulle Käppalaförbundet utreda metoder för att avskilja mikroplaster från slam och
vatten och redovisa detta för MPD.

Frågan om mikroplaster har fått stor spridning i media och misstankar om
reningsverkens roll har lyfts fram. Käppalaförbundet menade dock att frågan befinner
sig i ett forskningsstadium och att kunskapen om mikroplaster i samhället och till och
med dess definition fortfarande är okänd till stor del. Att ålägga en enskild
verksamhetsutövare ett storskaligt samhällsproblem som kräver utredningar av
grundforskningskaraktär är inte en korrekt tillämpning av miljöbalken vid
tillståndsprövning. Käppalaförbundet yrkade därför på att kravet skulle upphävas.

2.2.2. Mark- och miljödomstolens dom  
Mark- och miljödomstolen lämnade sin dom 2019-02-13, Bilaga 11 – Dom Mark- och 
miljödomstolen. I denna gavs Käppalaförbundet delvis bifall för sina yrkanden på så sätt att 
frågan om prövotidsförfarande angående mikroplaster upphävdes i sin helhet och frågan om 
begränsningsvärden för kväve, fosfor och BOD7 samt genomförandetid för omställning av 
processen ska ha följande lydelse: 

Avloppsreningsverket ska drivas så att högsta möjliga reningseffekt uppnås med tekniskt och 
ekonomiskt skäliga insatser. Utsläppet för de sammanvägda flödena till recipienten får inte 
överstiga nedan angivna begränsningsvärden. 

Begränsningsvärden (halter som kalenderårsmedelvärde) 

Till och med sju år från 
lagakraftvunnet beslut om tillstånd 

Efter sju år från 
lagakraftvunnet beslut om tillstånd 

mg/l ton/år mg/l ton/år 
BOD7 8 – 6 – 
Fosfor 0,3 – 0,20 13 
Kväve 10 – 6 400 

Frågan om kontroll av metanläckage gavs ej bifall av domstolen och förbundet blir sannolikt 
tvunget att uppföra redundanta gasreningsanläggningar för att uppnå kraven.  
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2.2.3. Överklagan till Mark- och miljööverdomstolen  
Dombeslutet från Mark- och miljödomstolen ansågs av Käppalaförbundet vara oriktigt och 
överklagades därför till Mark- och miljööverdomstolen, Svea Hovrätt 2019-04-29, Bilaga 12 
– Utvecklat överklagande MÖD.

I denna överklagan påtalas hur det i dombeslutet från Mark- och miljödomstolen saknas 
underlag för hur Käppalaförbundet med den fastslagna ”bästa möjliga teknik” (BMT) 
långsiktigt kan klara de lägre haltvärden som kommer att krävas för att uppnå 
mängdvillkoren och de följaktligen lägre haltvillkoren.  

Förbundet yrkade därför att Mark- och miljööverdomstolen skulle ändra villkoren rörande 
begränsningsvärden för maximalt utsläppta mängder av fosfor och kväve eller i vart fall att 
dessa skulle höjas. Även tiden för omställning av reningsprocessen överklagades så att den 
fasta tidsangivelsen på sju år för omställning skulle ändras så att istället ”byggskede” och 
”driftskede” anger när de nya villkoren ska gälla. Detta förfarande har tillämpats i andra 
liknande tillståndsprocesser för stora avloppsreningsverk i Sverige.  

Yrkandet summerades enligt följande: 

Begränsningsvärden (halter som kalenderårsmedelvärde) 

Till och med sju år från 
lagakraftvunnet beslut om tillstånd 
Under Byggskedet 

Efter sju år från 
lagakraftvunnet beslut om tillstånd 
Under Driftskedet 

mg/l ton/år mg/l ton/år 
BOD7 8 – 6 – 
Fosfor 0,3 – 0,20 13 
Kväve 10 – 6 400 

Mark- och miljööverdomstolen ansåg att det inte fanns skäl att ge prövningstillstånd, Bilaga 
13 – Svea Hovrätt M 2528-19 Slutligt beslut, vilket innebär att Mark- och miljödomstolens 
dom vann laga kraft 2019-06-25.  

Beslutet kan inte överklagas och Käppalaförbundet har därmed sju års tidsfrist för att införa 
nödvändiga förändringar av reningsprocessen. 

Eftersom att de fastställda begränsningsvärdena därmed har satts till nivåer som är mer 
skarpa än vad den föreslagna tekniken (BMT) kan uppnå krävs omfattande projektering och 
justering av det projekt, ”900 k”, som har initierats för att genomföra omställningarna.  
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3. Tekniska utredningar

3.1. Idéförslag från teknikkonsulter 
År 2008, sju år innan Käppalaförbundets ansökan lämnades in till MPD påbörjades arbetet 
med att finna den mest kostnadseffektiva tekniken för att hantera skärpta reningskrav och en 
ökad belastning.  

För att säkerställa att extern kunskap skulle tas in i arbetet genomfördes en omfattande 
utredning med hjälp av aktörer inom VA-branschen. Fyra av de stora teknikkonsultbolagen 
fick efter upphandling i uppdrag att ta fram idéförslag för en framtida utbyggnad av 
Käppalaverket. En rad grundförutsättningar gavs:  

• Möjlig utbyggnad av berganläggningen föreligger endast nedåt, i sida eller uppåt 
finns inga möjligheter.

• Ny teknik och andra processlösningar premieras framför större volymer i 
vattenreningen för att hålla investeringarna nere.

• Allt vatten som uppkommer i anslutna kommuner ska tas om hand då det 
uppkommer, ingen annan flödesutjämning än den som finns i Lidingötunneln om 40 
000 m3 finns tillgänglig.

• Uppdraget begränsas till vattenbehandlingen. Tunnelsystem, inloppspumpar och 
slambehandling ska inte ingå i studien.

• Två belastningssituationer ska undersökas; 700 000 samt 900 000 
personekvivalenter.

• En reduktion med 90 % av läkemedelsrester i det renade vattnet ska ingå.

• Ingen bräddning av orenat avloppsvatten får förekomma.

• Nya reningskrav på utgående halter av kväve, fosfor och BOD7 motsvarande 5, 0,1 
respektive 4 mg/l.

Samtliga inlämnade förslag visade att Käppalaverket har väl tilltagna bassängvolymer och 
att reningsverkets kapacitet är långt ifrån uppnådd förutsatt att processen modifieras. 
Förslagen skiljde sig kraftigt åt sinsemellan. Vissa innebar mycket stora omställningar 
medan andra var mer modesta, Bilaga 14 – Utveckling av Käppalaverket SWECO; Bilaga 15 
– Utveckling av Käppalaverket Ramböll; Bilaga 16 – Utveckling av Käppalaverket WSP;
Bilaga 17 – Utveckling av Käppalaverket VA-ingenjörerna.

Syftet med idéförslagen var att finna rätt avvägning mellan investeringar, miljönytta och 
driftsäkerhet. En gradering genomfördes därför av de olika föreslagna teknikerna, Bilaga 18 
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– Utvärderingsunderlag till idéskisser. Utvärderingen genomfördes i samarbete med ett
flertal oberoende aktörer i branschen, däribland Syvab, Stockholm Vatten och Avfall AB,
Gryaab och Lunds Universitet. Från utvärderingen valdes ett antal processer ut för djupare
analyser varpå tilläggsbeställningar lades till konsultbolagen, Bilaga 19 –
Tilläggsbeställning idéförslag Sweco; Bilaga 20 – Tilläggsbeställning idéförslag WSP;
Bilaga 21 – Tilläggsbeställning VA-ingenjörerna, Bilaga 22 – Uppdragsbeställning ATEK.

Utvärderingen och tilläggsbeställningarna utmynnade i en förstudie, Bilaga 23 – Förstudie 
Käppala 2020. I denna valdes två tekniker ut för rekommendation om fortsatt arbete, så 
kallad ”Vakuumteknik” som förstahandsval och så kallad ”MBBR-teknik” (Moving Bed 
Biofilm Reactor) som andrahandsval. Ett principförslag togs därefter fram för att införa en 
testanläggning för förstahandsvalet i en av avloppsreningsverkets 11 linjer, Bilaga 24 – 
Principförslag för införande av vakuumteknik vid Käppalaverket. I projektets slutskede 
valdes dock tekniken bort på grund av vad Käppalaförbundet ansåg vara orimliga 
licenskostnader till patentinnehavaren. En alternativ teknik, hydrocykloner, med likartad 
funktion och lägre förväntad investeringskostnad valdes därför in för att ersätta 
vakuumtekniken som förstahandsval, Bilaga 25 – Implementering av Cykloner i 
Käppalaverket, Grontmij AB. Tekniken har därefter utvärderats i full drift i en av 
reningsverkets elva linjer.  

3.2. Teknisk beskrivning i tillståndsansökan 
Teknikutredningarna pågick under åren 2008-2014 innan en slutlig processdimensionering 
genomfördes, Bilaga 26 – Processdimensionering för nya utsläppsvillkor, som underlag till 
den tekniska beskrivning som krävs för ansökan om ett nytt verksamhetstillstånd, Bilaga 5 – 
Teknisk beskrivning. Även denna processdimensionering granskades slutligt av externa 
parter, bland annat Lunds Universitet och teknikkonsultbolaget Ramböll. Den tekniska 
beskrivningen slår fast vilka ändringar Käppalaförbundet har tillstånd att genomföra för att 
uppfylla de skärpta utsläppsvillkoren och övriga åtaganden i ansökan.  

På grund av att ytterligare skärpningar genomfördes under tillståndsprocessen, se stycke 2.2., 
krävs komplettering av den föreslagna tekniken. I huvudsak innebär dessa justeringar att 
Käppalaförbundet går över till andrahandsvalet i de teknikutredningar som pågick under åren 
2008-2014, så kallad MBBR-teknik. Denna tekniska lösning innebär större åtgärder i 
befintlig anläggning än förstahandsvalet och kravet på sju års genomförandetid blir än mer 
skarpt att uppfylla.  

3.2.1 Ändringsanmälan för ändrad teknik  
Efter dialog med Länsstyrelsen i Stockholm har en ändringsanmälan upprättats där de 
nödvändiga förändringarna för MBBR-teknik beskrivits och godkänts. Utan en 
ändringsanmälan får inte den i ansökan angivna tekniken justeras.  
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4. Program Käppalaverket 3.0 och projekt Käppala 900k

För att uppfylla verksamhetstillståndets krav på skärpta reningsresultat från och med 2026-
06-25 har ett omfattande program påbörjats, ”Käppalaverket 3.0”. Programmet har till
uppgift att säkerställa att de åtgärder som krävs för anläggningen löpande uppfyller kraven i
verksamhetstillståndet och att investeringar tas vid rätt tidpunkt för att maximera värdet för
Käppalaförbundets medlemskommuner över tid. Programmet innefattar en rad delprojekt där
det överlägset största är utbyggnad av huvudvattenlinjen, ”Omställning till nytt
verksamhetstillstånd (Käppala 900 k)”. Projektets huvudsakliga målsättning är att bygga om
tillräckligt stora delar av verket i tid för att uppfylla de skärpta reningskraven. Därefter
kommer projektet genomföra ytterligare åtgärder för att kapaciteten över tid ska vara
tillräcklig. Vid dimensionering av anläggningen har data enligt bilaga 28 Dimensionerande
förutsättningar Käppala 900k använts.

Den tekniska lösningen innebär huvudsakligen att delar av den befintliga aktivslamprocessen 
vid Käppalaverket successivt ställs om till s.k. MBBR-teknik. Omställningen av den 
biologiska reningen medför även att ett antal relaterade åtgärder genomförs, såsom ökad 
kemfällning samt anpassning av kemikaliehantering och tekniska försörjningssystem. 
Arbetet med förstudier och systemhandling är för Käppala 900k nu färdigställt och 
detaljprojektering och genomförande är under uppstart.  

Program Käppalaverket 3.0 har idag beslut av Käppalaförbundets styrelse att bedriva de 
nödvändiga projekten i steg 1-3 inom givna ramar, Bilaga 29 Projektmodell för 
investeringsprojekt. 

Steg 1 

Linje 1-6 

Linj, 7-11 

Kolkilll 
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Program 
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Slam
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kantrollpro9rilm 

L kemede ls~ 
rtnin9 
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Käppalaförbundet 13 (16) 

Inför att Käppala 900k ska övergå i genomförandefas kommer det att krävas ett nytt 
investeringsbeslut för programmet av Käppalaförbundets styrelse och i detta fall också beslut 
om en utökad låneram och följaktligen beslut i förbundets fullmäktige samt hemställan till 
medlemskommunerna.   

4.1. Förstudie och principförslag 
Med anledning av de skärpta kraven i verksamhetstillståndet, se stycke 2.2, krävdes att den 
tidigare utförda processdimensioneringen modifierades inom ramen för en förstudie. Vald 
teknik är den så kallade MBBR-tekniken som valdes ut i tidigare utförda utredningar, se 
stycke 3. Det har också genomförts en ny screening av möjliga tekniska lösningar med 
samma resultat som tidigare, att MBBR-tekniken är rätt val för att uppnå kraven, Bilaga 30 – 
PM Screening process.    

4.2. Systemhandling 
Käppala 900k har under ett års tid arbetat med att ta fram en systemhandling. Under detta 
skede har de nödvändiga åtgärderna specificerats mer detaljerat och därmed har även 
projektets omfattning kunnat ringas in. I detta skede har även nya ekonomiska kalkyler tagits 
fram. Under denna fas har entreprenadform fastslagits och en generalentreprenör handlats 
upp. Projektet kommer att genomföras i så kallad utökad samverkan och därigenom kan 
projektet dra nytta av entreprenörens kunnande kring hur genomförande går att effektivisera.  

4.3. Projektering 
Käppala 900k har precis övergått till detaljprojektering. Här utökas detaljgraden för 
åtgärderna och ekonomiska kalkyler detaljeras ytterligare. Projektfasen är omfattande och 
konsultkostnaderna bedöms i nuläget uppgå till storleksordningen 300 miljoner kronor.  

4.4. Genomförande 
Genomförandeskedet påbörjas när detaljprojektering är genomförd även om mindre 
förberedande åtgärder kan komma att byggas redan under föregående projektfas. Då 
programmet består av flera delprojekt kommer detta skede påbörjas vid flera olika 
tidpunkter. Det viktigaste målet, att avloppsreningsverket kan uppnå de skärpta 
reningskraven inom sju år från lagakraft, medför att vissa delprojekt måste vara avklarade 
långt innan projektet som helhet har avslutats.  

Utredningsbeslut lnriktningsbeslut lnvesteringsbeslut Genomförandebeslut överlämnandebeslut 

INITIERING 
Utredning Behovsanalys 

lnvesteringsrådet 

FÖRSTUDIE 
SYSTEM

HANDLING 
PROJEKTERING GENOMFÖRANDE 

Upphandling Entreprenad 
AVSLUT 

Projektavdelningen ) 
~-------------~ 

Produktionsavdelrnngen ) 
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För att långsiktigt kunna optimera Käppalaförbundets investeringar kopplade till det nya 
verksamhetstillståndet tas det för närvarande fram en övergripande utbyggnadsplan som ska 
indikera när eventuella ytterligare åtgärder behöver vidtas. Planen kommer att revideras inför 
kommande beslut så att dessa alltid kan tas på rätt underlag.     

4.5. Ekonomi 
En kostnadsbedömning utfördes till en början på nivån konceptuell förstudie, Bilaga 31 – 
PM kostnadsbedömning Käppala 900 k. Denna baserades i huvudsak på erfarenheter för 
andra genomförda projekt för om- och tillbyggnad av avloppsreningsverk i Sverige. 
Ursprunglig kalkyl visade på en slutkostnadsprognos motsvarande 1 750 Mkr för projektets 
omfattning. En reviderad kalkyl har därefter upprättats baserat på den nu framtagna 
systemhandlingen och den initiala kostnadsbedömningen för Käppala 900 k står fast, 1 750 
Mkr.   

Sammanställning av investeringsbeslut taget i Käppalaförbundets styrelse 2021-06-10 för program 
Käppalaverket 3.0 

Käppala 
900k 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Linje 7-11 

Kolkälla 

I ~ Kemikaliehantering 

Nya kraven träder i kraft 

Lin·e 1-6 I I 
Ställverk 22 kV 

Utbyggnads plan Revidering 

? 

Systemhandling ■ Detaljprojektering ■ Genomförande Utredning Ej planerade i lid 

Aktivitet Tidigare Budget aktuellt Slutkostnads-

beslutade medel beslutsärende prognos 

Mkr 

1. Kä ala 900 k 116 1 750* 

a. Kolkälla 54,5 

b. Kemikaliehantering 99,7 

c. Lin'e 1-6 88,4 

d. Lin'e 7-11 150,3 

2. Ställverk 9 451 55 

3. Blåsmaskiner 14 0 14 

4. Utbyggnadsplan/Utredningar 3 6 

SUMMA,Mkr 139 441 1825 

*2021 års penningvärde, ej justerat for räntor och inflation 
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4.6. Tidplan och hemställan om utökad låneram 
En övergripande huvudtidplan är framtagen utifrån tider i verksamhetstillståndet för att 
införa MBBR-teknik. Arbetet med huvudtidplanen kommer att förfinas och revideras, men 
kravet på att uppnå nya utsläppsvillkor senast 2027 är inte möjligt att revidera. De ingående 
delprojekten kommer att ha olika tidplaner och kommer inte att befinna sig i samma faser 
samtidigt. Val av entreprenadformer kan också påverka tidplanen på olika sätt. 

Utöver projektets tidplan finns också flera parallella aktiviteter som måste synkroniseras 
med projektet. Framförallt är det av yttersta vikt att tidpunkterna för beslut om utökad 
låneram och förankringsprocessen med Käppalaförbundets medlemskommuner hålls för att 
kraven på sju års omställning ska kunna uppfyllas.  

I Käppalaförbundets förbundsordning stadgas att samtliga medlemskommuner ska ge sitt 
godkännande för att antingen ändra förbundsordningens paragraf om låneram eller godkänna 
en ny låneram i särskilt beslut. I Förbundsordningen stadgas också att Käppalaförbundets 
styrelse enbart får fatta beslut om att påbörja investeringar vars utgifter ryms inom aktuell 
låneram de närmast följande tre åren. Idag uppgår Käppalaförbundets låneram till 2 700 
Mkr. 

För medlemskommunerna gäller att de endast ansvarar för sin andel av förbundets tillgångar 
och skulder. Andelstalet fastställs varje år i samband med årsredovisningen och bygger på 
summan av kapitalavgifter som respektive kommun betalat in till förbundet från det att 
kommunen varit medlem i förbundet.  

Förbundet hemställde till medlemskommunerna om en första låneramshöjning vid 900 Mkr 
under våren 2020 för att kunna påbörja arbetet med systemhandling och detaljprojektering.  
Inför beslut om genomförande krävs ytterligare en höjning på 850 Mkr.  
Senast i maj 2022 krävs att låneramen är höjd till totalt 3 550 Mkr för att styrelsen ska kunna 
fatta nödvändiga beslut om genomförande.  

2019 2020 

Utredningsbeslut 
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5. Förteckning över bilagor

Bilaga 1 – Redogörelse för gällande tillstånd och villkor, Mannheimer & Swartling. 
Bilaga 2 – PM från Mannheimer & Swartling om 2019 års lagändringar.  
Bilaga 3 – Ansökan om tillstånd enligt Miljöbalken. 
Bilaga 4 – Samrådsredogörelse. 
Bilaga 5 – Teknisk beskrivning. 
Bilaga 6 – Miljökonsekvensbeskrivning. 
Bilaga 7 – Miljökonsekvensbeskrivning recipientförhållanden. 
Bilaga 8 – Miljöprövningsdelegationens beslut. 
Bilaga 9 – M30-18 Överklagande av Käppalaförbundet. 
Bilaga 10 – M30-18 Käppalaförbundets Yttrande juni 2018. 
Bilaga 11 – Dom Mark- och miljödomstolen. 
Bilaga 12 – Utvecklat överklagande MÖD. 
Bilaga 13 – Svea Hovrätt M 2528-19 Slutligt beslut. 
Bilaga 14 – Utveckling av Käppalaverket SWECO. 
Bilaga 15 – Utveckling av Käppalaverket Ramböll. 
Bilaga 16 – Utveckling av Käppalaverket WSP. 
Bilaga 17 – Utveckling av Käppalaverket VA-ingenjörerna. 
Bilaga 18 – Utvärderingsunderlag till idéskisser. 
Bilaga 19 – Tilläggsbeställning idéförslag Sweco. 
Bilaga 20 – Tilläggsbeställning idéförslag WSP. 
Bilaga 21 – Tilläggsbeställning VA-ingenjörerna. 
Bilaga 22 – Uppdragsbeställning ATEK. 
Bilaga 23 – Förstudie Käppala 2020. 
Bilaga 24 – Principförslag för införande av vakuumteknik vid Käppalaverket. 
Bilaga 25 – Implementering av Cykloner i Käppalaverket, Grontmij AB. 
Bilaga 26 – Processdimensionering för nya utsläppsvillkor. 
Bilaga 27 – Projektplan 900k 
Bilaga 28 – Dimensionerande förutsättningar 900k. 
Bilaga 29 – Projektmodell för investeringsprojekt. 
Bilaga 30 – PM Screening process. 
Bilaga 31 – PM kostnadsbedömning 900k.  
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Förslag till beslut om ägarlån för finansiering av Käppalaförbundets investeringar 

1.1 Bakgrund 

I samband med arbetet med hemställan om utökad låneram för Käppalaförbundet har ett 
arbete genomförts tillsammans med representanter från ägarkommunerna för att se över 
finansieringsformerna för förbundet. Detta arbete har resulterat i denna förfrågan till 
kommunalförbundets ägarkommuner om ägarlån. 

1.2 Förslag till ny finansieringsmodell 

Käppalaförbundets låneskuld kommer som en följd av investeringarna att öka till cirka 3 000 
Mkr vid årsskiftet 2026/2027 och slutligen uppgå till cirka 3 550 Mkr vid år 2030. 

För att sänka räntekostnaderna, som blir betydande med denna lånevolym, har alternativa 
finansieringsformer utretts. De finansieringsformer som har utretts är ägarlån, banklån, 
obligationer, certifikat samt multilaterala institutioner. Här har direkta priser samt eventuella 
kringkostnader tagits fram och ställts mot varandra. Arbetet har fokuserat på kostnaden för 
kapital då räntebindningsstrategierna hanteras via terminer i enlighet med Käppalaförbundets 
finanspolicy. Finansiering via Kommuninvest är inte möjlig eftersom alla 
medlemskommuner inte är medlemmar i Kommuninvest. 

Slutsatsen av detta arbete är att det mest ekonomiskt fördelaktiga för Käppalaförbundet och 
dess medlemskommuner är att föreslå att investeringarna finansieras via lån direkt från 
ägarkommunerna utifrån ägarandel. Genom en sådan lösning kan de finansiella kostnaderna 
sänkas med upp emot 10 Mkr per år 2030 och samtidigt får förbundet en trygg och långsiktig 
finansiering. De medlemskommuner som är medlemmar i Kommuninvest kan givetvis låna 
av Kommuninvest för att finansiera sina ägarlån till Käppalaförbundet. 

Genom att använda ägarlån ändras redovisningskraven hos ägarkommunerna från att 
redovisa andelen av förbundets skuld som en ansvarsförbindelse till att bli en skuld 
respektive fordran i balansräkningen. Hur detta påverkar kommunernas finansiella ställning 

Käppalaförbundet 
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Käppalaförbundet 

måste respektive ägarkommun ta ställning till i samband med arbetet kopplat till denna 
förfrågan. 

2 (4) 

Förslaget är att ägarlån både ska finansiera den tillkommande lånevolym som krävs för att 
finansiera de kommande investeringarna och ersätta den nuvarande lånevolymen i takt med 
att nuvarande externa upplåning successivt förfaller. Ett genomförande av detta förslag 
skulle innebära att förbundets investeringar i sin helhet finansieras med ägarlån vid utgången 
av 2026. I takt med att ägarlånen ökar minskar medlemskommunernas ansvarsförbindelser 
för förbundets nuvarande upplåning. 

Ägarlån Ansvarsförbindelse Total lånevolym 
2022-07-01 555820000 1326380435 1882200435 
2023-01-01 995820000 1163948000 2159768000 
2024-01-01 1621820000 812988000 2434808000 
2025-01-01 2000200435 687 310565 2687511000 
2026-01-01 2380200435 485861565 2866062000 
2027-01-01 3002200435 0 3002200435 
2028-01-01 3153025000 0 3153025000 
2029-01-01 3286318000 0 3286318000 
2030-01-01 3363 725000 0 3363 725000 
2031-01-01 3504621000 0 3504621000 
2032-01-01 3463196000 0 3463196000 

Tabell I : Prognostiserad utveckling av ägarlån i förhållande till Käppalaförbundets totala 
lånevolym och av medlemskommunernas totala ansvarsförbindelse. 

Målsättningen är att det första ägarlånet kan betalas ut till den första juli 2022, vilket 
förutsätter att samtliga ägarkommuner har godkänt föreliggande förslag. Lånevolymen 
fördelas mellan medlemskommunerna utifrån ägarandel i Käppalaförbundet. Ägarandelen 
förändras årligen i samband med den slutgiltiga fördelningen. Det innebär att ägarlånen 
behöver sättas om i januari varje år med beaktande av de förändrade ägarandelarna. Lånen 
löper med tremånaders räntebindning med ett påslag om 0,20 procent över tre månaders 
STIBOR eller den ränta som ersätter tre månaders STIBOR. Marginalen inkluderar 
kommunernas kostnader för hantering av egen finansiering och administrativa kostnader. 
Marginalen kan komma att ändras om förändringar på kapitalmarknaden förändras, en sådan 
ändring genomförs gemensamt mellan medlemskommunerna och Käppalaförbundet. 

En redovisning av respektive ägarkommuns ägarlån utifrån den slutgiltiga fördelningen för 
2021 redovisas i bilaga 1. 

Om inte samtliga ägakommuner godkänner denna begäran kommer förbundet istället 
fortsätta att tillämpa nuvarande finansieringsmodell med affärsbanker, EIB/NIB och 
obligationer. Det skulle innebära att de finansiella kostnaderna för forbundet skulle öka med 
upp emot 10 Mkr per år 2030 jämfört med lösningen med ägarlån. 
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Kä ppa lafö rbu ndet 3 (4) 

1.3 Beslut om finansieringsmodell 

Käppalaförbundets styrande dokument och finanspolicy medger att förbundet finansierar sig 
via ägarlån från medlemskommunerna. Det innebär att denna finansieringsform för 
Käppa)aförbundets de) inte kräver några beslut vare sig i förbundsstyrelse eller 
förbundsfuJlmäktige. 

Däremot behöver medlemskommunerna, parallellt med hanteringen av Käppalaförbundets 
hemställan om utökad låneram, besluta att godkänna att utge ägarlån till förbundet i enlighet 
med den redovisning som har gjorts i denna tjänsteskrivelse. Därutöver kan respektive 
ägarkommun behöva se över sin finanspolicy och eventuella bilagor för att säkerställa att 
ägarlån till Käppalaförbundet är möjligt från den första juli 2022. 

Arbetet med finansieringen har genomförts av representanter i medlemskommunema och i 
samverkan med Käppalaförbundet. I syfte att sänka förbundets finansiella kostnader är 
ärendet således initierat på uppdrag av medlemskommunerna i samband med diskussioner 
om förbundets hemställan om utökad låneram. 

1.4 Förslag till beslut 

Käppalaförbundets förbundsfullmäktige har 2021-11-02 beslutat om att hemställa om att 
Solna som medlemskommun i Käppalaförbundet godkänner en höjning av låneramen från 
dagens befintliga 2 700 Mkr till sammanlagt 3 550 Mkr, d v smed 850 Mkr. 

Därutöver föreslås att Solna som medlemskommun i Käppalaförbundet godkänner förslaget 
tiJJ ny finansieringsmodell innebärandes att ägarlån ska finansiera de tillkommande 
investeringarna och ersätter den nuvarande lånevolymen i takt med att nuvarande externa 
upplåning successivt förfaller. 

2021-12-21 
Käppalaförbundet 

Bilaga: 
Bilaga 1 
Bilaga 2 

Prognostiserad utveckling av ägarlån per medlemskommun 
Förslag till skuldebrev 
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Käppalaförbundet 

Bilaga 1 
Prognostiserad utveckling av ägarlån per medlemskommun 

Danderyd 
(7,2°/Q 

202Z-07-01 40277257 

2023-01-Cll 72 161f»7 

2024-01.-0l. 117524487 

2025-01-0J. 144943662 

zoz~-01 172480198 

Z027-CJ1-01 217553159 
2Q28,01-01 226248908 

2029-GJ.-01 238141616 
209CH)J.-01 243750881 
ZCBl-OJ.-01 253960849 

ZCB2-o1-Dl. 250959004 

Tiiby 
(12,9 °Al 

~-01 71768317 

~-m. 128581781 

2024-01-ot 209411846 

2025-Cll.-OJ. 258268899 

zoz~-m. 307335<fl2 

2027-ot-ot 3876486.51 

20D-01-Dl. 403143232 

2al9-01-01 42433434-0 

ZOSCHU.-m. 434329248 

2051-0J.-01 452521953 

20S2-01-0l 447 173094 

Bilaga 2 
Förslag till skuldebrev 

Lånebelopp 
Räntebas 
Marginal 
Tillgänglighet 
Ränteförfall 
Slutförfall 
Övriga villkor 

Käppalaförbundet 

Udngö Nicka Sigtlml Sallenfune 
(9,6 °Al (5,9 °Al (10,2 ~ 114,0~ 

53136096 32666848 56744432 77786423 

95199861 58526682 101664640 139363959 

155045127 95318173 165573846 226g!2000 

191218095 117556481 204203227 279925943 

227545892 139889974 242997952 333106542 

287008760 176446376 306498792 420154786 

298480696 183499058 318749758 436948660 
314170248 193144633 335504747 459916740 

321570316 197694025 343407335 470749768 

335039899 2ffi974814 357791002 490468015 
331079691 203540169 353562467 484670630 

Upplands Bro Upplands Viisby Vallentma VinndiS 
(5,5'1Q (8,7 'l't (4,9"1 (2,7 '!Ct 

30443753 48167502 212551n 14g!3388 

54543734 86298013 48830998 26826670 

88831433 140547331 79527515 436906.57 

109556345 173337875 98081766 53883952 

130369965 206268771 116715434 64120877 

164438574 260171448 1472159:17 80877106 
171011296 270570679 153100123 84109819 
180000455 284 793148 161147787 88531028 
184240244 291501258 164943514 90616316 
191957496 303711341 171852486 94411953 
189688538 300121440 169821171 93295993 

Kommunens ägarandel av förbundets skulder 
STIBOR 3 månader 
0,20% 
Halvårsvis kan nya dragningar och amorteringar göras 
Kvartalsvis 
1 år rullande med 6 månaders uppsägningstid 
Pari passu med andra banker och långivare 
Pro rata mellan ägarkommunernas ägarandel 

4 (4) 

Solna 
(18,5 °Al 

102600813 

183821995 
299377586 

369224191 

439369758 
554186974 

576338206 

606633258 
620922094 

646930593 

639283804 
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SOLNA STAD 
 

Protokollsutdrag 2021-12-20  
 SID 1 (2) 

 

 
Signatur  

Kommunstyrelsen  
 

§ 213 
Svar på motion av Sandra Lindström (V) mfl om att inrätta en 
barnombudsman, M:8/2020 (KS/2020:152) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige förklara motionen besvarad. 
 

Sammanfattning 
Sandra Lindström (V), Linda Cigéhn (V) och Leif Åsbrink Lopéz (V) inkom med 
rubricerade motion till kommunfullmäktiges sammanträde i september 2020. I 
motionen föreslås att en tjänst som lokal barnombudsman i Solna stad inrättas. 
Barnombudsmannen ska fungera som länk mellan staden och barnen i beslut som 
berör dem och se till att barnen kommer till tals och att deras synpunkter kan påverka 
de beslut som berör dem.   
 
Stadsledningsförvaltningen kan konstatera att FN:s barnkonvention länge har legat till 
grund för och tillämpats i Solna stads arbete. Staden har genomfört såväl utbildnings- 
och informationsinsatser för anställda om barnkonventionen som ett antal projekt som 
har varit särskilt inriktade på att fånga upp synpunkter från barn i frågor när de har varit 
särskilt berörda. 
Arbetet har successivt växlats upp under de senaste åren och bland annat har en 
vägledning för att utveckla arbetet med brukar- och medborgardialog arbetats fram, 
vilket också inkluderar en särskild modell för dialoger med barn och unga. I detta arbete 
är barnkonsekvensanalyser ett viktigt verktyg och stadsledningsförvaltningen har därför 
fått i uppdrag att ta fram en vägledning för användningen av barnkonsekvensanalyser i 
syfte att vidareutveckla och strukturera arbetet. Ett arbete pågår tillsammans med övriga 
förvaltningar med att ta fram vägledningen som kommer att presenteras under våren 
2022.  
 
Stadsledningsförvaltningen anser att det är viktigt att alla nämnder och förvaltningar 
tar ansvar för tillämpningen av barnkonventionen inom sina respektive verksamheter. 
Däremot anser förvaltningen att det behöver finnas en samlad kompetens inom 
barnrättsfrågor inom staden som förvaltningarna kan vända sig till i arbetet. Barn- och 
utbildningsnämnden har sedan 2003 haft uppdraget att samordna 
kommungemensamma insatser hänförliga till barnkonventionen. I samband med 
arbetet med vägledningen har konstaterats att det finns ett behov av att tydliggöra och 
förstärka denna roll för barn- och utbildningsförvaltningen i staden. Förvaltningen 
föreslår att motionen, med hänvisning till ovanstående förstärkning av uppdraget, 
förklaras besvarad. 
 
Yrkanden 
Pehr Granfalk (M) föreslår att kommunstyrelsen beslutar enligt förvaltningens förslag. 
 

I 



 
  SID 2 (2) 

  
   

 

 
 Signatur  
 

Sandra Lindström (V) och Eva Eriksson (S) föreslår att kommunstyrelsen beslutar att 
bifalla motionen. 
 
Beslutsgång 
Ordförande konstaterar att det finns två förslag till beslut: 
Förvaltningens förslag 
Bifall till motionen 
 
Ordföranden ställer förslagen mot varandra var för sig och konstaterar att 
kommunstyrelsen beslutar enligt förvaltningens förslag. 
 
Reservation 
Sandra Lindström (V) och Eva Eriksson (S) reserverar sig mot beslutet till förmån för 
bifall till motionen. 
 
 
 
  



 

SID 1 (1) 
 

 
 
Stadsledningsförvaltningen Tjänsteskrivelse 2021-12-01 

 KS/2021:152 
 
 

Svar på motion av Sandra Lindström (V) om att inrätta en 
barnombudsman, M:8/2020  
 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige förklara motionen besvarad. 
 

Sammanfattning 
Sandra Lindström (V), Linda Cigéhn (V) och Leif Åsbrink Lopéz (V) inkom med rubricerade 
motion till kommunfullmäktiges sammanträde i september 2020. I motionen föreslås att en tjänst 
som lokal barnombudsman i Solna stad inrättas. Barnombudsmannen ska fungera som länk 
mellan staden och barnen i beslut som berör dem och se till att barnen kommer till tals och att 
deras synpunkter kan påverka de beslut som berör dem.   
 
Stadsledningsförvaltningen kan konstatera att FN:s barnkonvention länge har legat till grund för 
och tillämpats i Solna stads arbete. Staden har genomfört såväl utbildnings- och 
informationsinsatser för anställda om barnkonventionen som ett antal projekt som har varit 
särskilt inriktade på att fånga upp synpunkter från barn i frågor när de har varit särskilt berörda. 
Arbetet har successivt växlats upp under de senaste åren och bland annat har en vägledning för 
att utveckla arbetet med brukar- och medborgardialog arbetats fram, vilket också inkluderar en 
särskild modell för dialoger med barn och unga. I detta arbete är barnkonsekvensanalyser ett 
viktigt verktyg och stadsledningsförvaltningen har därför fått i uppdrag att ta fram en vägledning 
för användningen av barnkonsekvensanalyser i syfte att vidareutveckla och strukturera arbetet. 
Ett arbete pågår tillsammans med övriga förvaltningar med att ta fram vägledningen som 
kommer att presenteras under våren 2022.  
 
Stadsledningsförvaltningen anser att det är viktigt att alla nämnder och förvaltningar tar ansvar 
för tillämpningen av barnkonventionen inom sina respektive verksamheter. Däremot anser 
förvaltningen att det behöver finnas en samlad kompetens inom barnrättsfrågor inom staden 
som förvaltningarna kan vända sig till i arbetet. Barn- och utbildningsnämnden har sedan 2003 
haft uppdraget att samordna kommungemensamma insatser hänförliga till barnkonventionen. I 
samband med arbetet med vägledningen har konstaterats att det finns ett behov av att tydliggöra 
och förstärka denna roll för barn- och utbildningsförvaltningen i staden. Förvaltningen föreslår 
att motionen, med hänvisning till ovanstående förstärkning av uppdraget, förklaras besvarad. 
 
 
 
Kristina Tidestav   Anders Offerlind  
Stadsdirektör    Förvaltningschef 
   

I SOLNASTAD 



Kommunfullmäktiges sammanträde 
 Solna den 28 september 2020 

 

Motion om att inrätta en barnombudsman 
 
1 januari 2020 blev Barnkonventionen lag i Sverige, vilket innebär högre krav på 
Solna att stärka sitt barnrättsarbete och se till att rättigheterna omsätts i praktiken. 
Många goda utbildningssatsningar har gjorts under 2020 för att förbättra stadens 
barnrättsarbete, men för att långsiktigt garantera barn och ungas rätt till inflytande 
och delaktighet vill vi inrätta en barnombudsman. Tjänsten skulle ingå i 
stadsledningsförvaltningen och vara underställd kommunstyrelsen. 

Redan 2003 uppmanade regeringen kommuner och landsting att satsa på lokala 
ombud, ett behov som bara har förstärkts sedan barnkonventionen blev lag. 
Myndigheten Barnombudsmannen rekommenderar alla kommuner att ha en lokal 
ombudsman som bland annat kan arbeta i direkt kontakt med barn som far illa.  

Flera kommuner, där i bland Järfälla, Uppsala, Botkyrka, Simrishamn, Strängnäs och 
Västerås, har redan infört tjänsten barnombudsman. Barnombudsmannens uppgifter 
kan variera något kommuner emellan men gemensamt är att barns rättigheter står i 
fokus. Barnombudsmannen finns till hands för att lyssna, hjälpa och slussa vidare till 
redan befintliga funktioner som skolledare, socialtjänst eller elevhälsovård och att 
stödja barn så att de får sina rättigheter tillgodosedda i kommunen. Såväl barn, 
vuxna och personal som arbetar nära barn och unga kan kontakta ombudsmannen 
för stöd och vägledning. En annan viktig del av barnombudsmannens arbete är att 
förmedla och höja kunskapen om barnens rättigheter, genom att samarbeta med och 
utbilda personal och politiker i kommunen. Rollen innebär även att hålla sig 
kontinuerligt uppdaterad i barnrättsfrågor. Barnombudsmannen har tystnadsplikt, 
men är dock anmälningsskyldig om det finns misstanke om att ett barn far illa. 

Vi vill att barnombudsmannen ska fungera som en länk mellan barnen och staden i 
de beslut som berör dem. I beslutsprocesser är barns röster ofta alltför frånvarande. I 
frågor som gäller exempelvis skolnedläggningar, förändringar i fritidsverksamheten, 
byggnation av lekparker eller upprustningar av skolgårdar finns tyvärr en historik i 
staden av att barns synpunkter inte tas in förrän efter att ett beslut är fattat. Vi vill 
ändra på denna ordning och se till att barnen kommer till tals och att deras åsikter 
och idéer får inverkan på de beslut som berör dem. Att inrätta en barnombudsman är 
helt enkelt en garant för att barns rättigheter sätts i främsta rummet.  
 
Vi föreslår därför kommunfullmäktige besluta: 
att inrätta tjänsten lokal barnombudsman i Solna stad.  

 

Sandra Lindström   Linda Cigéhn   Leif Åsbrink López 
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SOLNA STAD 
 

Protokollsutdrag 2022-01-31  
 SID 1 (1) 

 

 
Signatur  

Kommunfullmäktige  
 

§ 21 
Svar på motion av Sandra Lindström (V) mfl om att inrätta en 
barnombudsman, M:8/2020 (KS/2020:152) 
 
 
Kommunfullmäktige beslutar att bordlägga motionen. 
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SOLNA STAD 
 

Protokollsutdrag 2021-12-20  
 SID 1 (2) 

 

 
Signatur  

Kommunstyrelsen  
 

§ 214 
Svar på motion av Tove Pehrsson (V) mfl, om att starta ett 
våga-vittna projekt, M:12/2021 (KS/2021:160) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige förklara motionen besvarad. 
 

Sammanfattning 
Tove Pehrsson (V), Linda Cigéhn (V) och Leif Åsbrink Lopéz (V) har till 
kommunfullmäktiges sammanträde den 30 augusti 2021 inkommit med en motion om 
att starta ett Våga vittna-projekt. Motionen föreslår att staden i samverkan med lämpliga 
aktörer tar fram metoder för ett Våga vittna-projekt som ska bedrivas inom skolan i 
Solna. Syftet ska vara att öka barn och ungdomars kunskap om sina rättigheter, att stå 
upp för varandra, anmäla brott och våga vittna.   
 
Motionen har remitterats till skolnämnden som i beslut den 9 december har yttrat sig. 
Nämnden framför att skolorna i Solna stad, genom att följa gällande regelverk, 
läroplanen för grund- och gymnasieskola, arbetet i den ordinarie undervisningen och 
samarbetet med externa myndigheter, i tillräcklig utsträckning arbetar för att eleverna 
ska lära sig grunderna för ett demokratiskt samhälle. Eleverna lär sig vikten av att alla 
bidrar till att rättssystemet fungerar och vilka rättigheter och skyldigheter medborgare 
har. Vidare anser nämnden att skolan behöver fokusera på kärnuppdraget innebärande 
bland annat tidiga insatser och arbete för att alla elever ska nå kunskapskraven, 
förebyggande och hälsofrämjande elevhälsoarbete, trygghet och studiero samt 
inkludering. Forskning visar att klara av skolan är en skyddsfaktor både när det gäller 
risken att hamna i kriminalitet och att utsättas för brott. 
 
Stadsledningsförvaltningen kan, liksom skolnämnden, konstatera att skolorna i Solna 
stad redan bedriver ett aktivt arbete för att eleverna ska lära sig grunderna för 
demokratiskt samhälle och vikten av att alla bidrar till att rättssystemet fungerar med 
sina rättigheter och skyldigheter. Det är viktigt att skolan fokuserar på kärnuppgiften, 
att alla elever ska nå kunskapskraven, eftersom forskningen visar att risken för att 
hamna i kriminalitet eller utsättas för brott är mindre för ungdomar som klarar skolan. 
Förvaltningen föreslår att motionen, med hänvisning till skolnämndens yttrande, 
förklaras besvarad. 
 
Yrkanden 
Pehr Granfalk (M) föreslår att kommunstyrelsen beslutar enligt förvaltningens förslag. 
 
Sandra Lindström (V) föreslår att kommunstyrelsen beslutar att bifalla motionen. 
 
  

I 



 
  SID 2 (2) 

  
   

 

 
 Signatur  
 

Beslutsgång 
Ordförande konstaterar att det finns två förslag till beslut: 
Förvaltningens förslag 
Bifall till motionen 
 
Ordföranden ställer förslagen mot varandra var för sig och konstaterar att 
kommunstyrelsen beslutar enligt förvaltningens förslag. 
 
Reservation 
Sandra Lindström (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för bifall till motionen. 
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Stadsledningsförvaltningen Tjänsteskrivelse 2021-12-01 

 KS/2021:160 
 
 

Svar på motion av Tove Pehrsson (V), Linda Cigéhn (V) och Leif 
Åsbrink Lopéz (V) om att starta ett Våga vittna-projekt, M:12/2021  
 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige förklara motionen besvarad. 
 

Sammanfattning 
Tove Pehrsson (V), Linda Cigéhn (V) och Leif Åsbrink Lopéz (V) har till kommunfullmäktiges 
sammanträde den 30 augusti 2021 inkommit med en motion om att starta ett Våga vittna-projekt. 
Motionen föreslår att staden i samverkan med lämpliga aktörer tar fram metoder för ett Våga 
vittna-projekt som ska bedrivas inom skolan i Solna. Syftet ska vara att öka barn och ungdomars 
kunskap om sina rättigheter, att stå upp för varandra, anmäla brott och våga vittna.   
 
Motionen har remitterats till skolnämnden som i beslut den 9 december har yttrat sig. Nämnden 
framför att skolorna i Solna stad, genom att följa gällande regelverk, läroplanen för grund- och 
gymnasieskola, arbetet i den ordinarie undervisningen och samarbetet med externa myndigheter, i 
tillräcklig utsträckning arbetar för att eleverna ska lära sig grunderna för ett demokratiskt 
samhälle. Eleverna lär sig vikten av att alla bidrar till att rättssystemet fungerar och vilka 
rättigheter och skyldigheter medborgare har. Vidare anser nämnden att skolan behöver fokusera 
på kärnuppdraget innebärande bland annat tidiga insatser och arbete för att alla elever ska nå 
kunskapskraven, förebyggande och hälsofrämjande elevhälsoarbete, trygghet och studiero samt 
inkludering. Forskning visar att klara av skolan är en skyddsfaktor både när det gäller risken att 
hamna i kriminalitet och att utsättas för brott. 
 
Stadsledningsförvaltningen kan, liksom skolnämnden, konstatera att skolorna i Solna stad redan 
bedriver ett aktivt arbete för att eleverna ska lära sig grunderna för demokratiskt samhälle och 
vikten av att alla bidrar till att rättssystemet fungerar med sina rättigheter och skyldigheter. Det är 
viktigt att skolan fokuserar på kärnuppgiften, att alla elever ska nå kunskapskraven, eftersom 
forskningen visar att risken för att hamna i kriminalitet eller utsättas för brott är mindre för 
ungdomar som klarar skolan. Förvaltningen föreslår att motionen, med hänvisning till 
skolnämndens yttrande, förklaras besvarad. 
 
 
 
Kristina Tidestav   Anders Offerlind  
Stadsdirektör    Förvaltningschef 
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Signatur  

Skolnämnden  
 

§ 94 
Yttrande över motion från Vänsterpartiet om att starta ett 
Våga vittna-projekt (SKN/2021:1390) 
 

Beslut 
Skolnämnden antar förvaltningens yttrande som sitt eget och överlämnar det till 
Kommunstyrelsen. 
 
 
Sammanfattning 
Tove Pehrsson (V), Linda Cigéhn (V) och Leif Åsbrink Lopéz (V) har till 
kommunfullmäktiges sammanträde den 30 augusti 2021 inkommit med en motion om 
att starta ett Våga vittna-projekt. Motionen föreslår att staden i samverkan med lämpliga 
aktörer tar fram metoder för ett Våga vittna-projekt som ska bedrivas inom skolan i 
Solna. 
 
Av motionen framgår sammanfattningsvis att ett Våga vittna-projekt vore ett bra 
komplement till skolornas redan pågående systematiska värdegrundsarbete där fokus är 
hur man agerar när ett brott har begåtts, hur man kan få stöd och hur man stödjer 
varandra, vilka rättigheter man har och vilka lagar som gäller. 
 
Barn- och utbildningsförvaltningens bedömning är att skolorna i Solna stad, genom att 
följa gällande regelverk, läroplanen för grund- och gymnasieskola, arbetet i den 
ordinarie undervisningen och samarbetet med externa myndigheter, i tillräcklig 
utsträckning arbetar för att elever i Solna stads skolor lär sig grunderna för hur det 
demokratiska samhället fungerar samt vilka rättigheter och skyldigheter alla medborgare 
har. Eleverna lär sig vikten av att alla bidrar till att rättssystemet fungerar. Vidare anser 
förvaltningen att det är viktigt att skolan fokuserar på kärnuppdraget innebärande bland 
annat tidiga insatser och arbete för att alla elever ska nå kunskapskraven, förebyggande 
och hälsofrämjande elevhälsoarbete, trygghet och studiero, inkludering och så vidare. 
Detta då det av forskning framkommit att betydelsen av att klara av skolan är en 
skyddsfaktor både när det gäller risken att hamna i kriminalitet och att utsättas för 
brott.  
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 Signatur  
 

Yrkande  
Linda Cigéhn (V) föreslår att skolnämnden bifaller motionen.  
 
Proposition  
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut:  
Förvaltningens förslag  
Linda Cigéhns (V) förslag.  
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och konstaterar att skolnämnden beslutar 
enligt förvaltningens förslag.  
 
Reservationer  
Linda Cigéhn (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag. 
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Barn- och 
utbildningsförvaltningen 

Tjänsteskrivelse 2021-11-19 
 SKN/2021:1390 

 
 
 

Yttrande över motion från vänsterpartiet om att starta ett Våga 
vittna-projekt 
 

Förslag till beslut 
Skolnämnden antar förvaltningens yttrande som sitt eget och överlämnar det till 
Kommunstyrelsen. 
 
 
Sammanfattning 
Tove Pehrsson (V), Linda Cigéhn (V) och Leif Åsbrink Lopéz (V) har till kommunfullmäktiges 
sammanträde den 30 augusti 2021 inkommit med en motion om att starta ett Våga vittna-projekt. 
Motionen föreslår att staden i samverkan med lämpliga aktörer tar fram metoder för ett Våga 
vittna-projekt som ska bedrivas inom skolan i Solna. 
 
Av motionen framgår sammanfattningsvis att ett Våga vittna-projekt vore ett bra komplement till 
skolornas redan pågående systematiska värdegrundsarbete där fokus är hur man agerar när ett 
brott har begåtts, hur man kan få stöd och hur man stödjer varandra, vilka rättigheter man har 
och vilka lagar som gäller. 
 
Barn- och utbildningsförvaltningens bedömning är att skolorna i Solna stad, genom att följa 
gällande regelverk, läroplanen för grund- och gymnasieskola, arbetet i den ordinarie 
undervisningen och samarbetet med externa myndigheter, i tillräcklig utsträckning arbetar för att 
elever i Solna stads skolor lär sig grunderna för hur det demokratiska samhället fungerar samt 
vilka rättigheter och skyldigheter alla medborgare har. Eleverna lär sig vikten av att alla bidrar till 
att rättssystemet fungerar. Vidare anser förvaltningen att det är viktigt att skolan fokuserar på 
kärnuppdraget innebärande bland annat tidiga insatser och arbete för att alla elever ska nå 
kunskapskraven, förebyggande och hälsofrämjande elevhälsoarbete, trygghet och studiero, 
inkludering och så vidare. Detta då det av forskning framkommit att betydelsen av att klara av 
skolan är en skyddsfaktor både när det gäller risken att hamna i kriminalitet och att utsättas för 
brott.  
 
Därmed anser förvaltningen motionen vara besvarad.  
 

Handlingar 
Motion från Vänsterpartier om att starta ett Våga vittna-projekt 
 
Alessandra Wallman   Hanna Söderström 
Förvaltningschef   Verksamhetsstrateg 
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Beslutet expedieras till: 
Kommunstyrelsen 

Bakgrund 
Tove Pehrsson (V), Linda Cigéhn (V) och Leif Åsbrink Lopéz (V) har till kommunfullmäktiges 
sammanträde den 30 augusti 2021 inkommit med en motion om att starta ett Våga vittna-projekt. 
Motionen föreslår att staden i samverkan med lämpliga aktörer tar fram metoder för ett Våga 
vittna-projekt som ska bedrivas inom skolan i Solna. 
 
Av motionen framgår att skolans kompensatoriska uppdrag innefattande att alla barn ska 
kompenseras för klass- och utbildningsbakgrund har blivit svårare att uppfylla mot bakgrund av 
den ökade segregationen och privatiseringen av skolan. För att kunna lösa samhällsproblemen 
med utanförskap och kriminalitet måste en starkare välfärd och skola byggas upp och 
boendesegregationen byggas bort. Inom skolan bör man agera för att bekämpa de problem med 
otrygghet och våld som har uppstått i det allt mer splittrade Sverige. Antalet misstänkta för 
våldsbrott och användandet av narkotika bland unga ökar, men att ungdomar inte vågar vittna 
eller inte tycker det är viktigt att vittna gör det svårare att bekämpa brottslighet. Att upptäcka och 
stoppa brottslighet tidigt är avgörande för att en ungdom inte ska hamna på en kriminell bana. 
Det finns idag en rädsla hos en del ungdomar över att bli angripna om man vittnar. En del 
känner sig så hotade att de inte ens vågar polisanmäla. Samtidigt är många omedvetna om att det 
är ett brott att hota någon till tystnad. 
 
Av motionen framgår vidare att det i Solnas skolor redan pågår ett systematiskt 
värdegrundsarbete som behöver fortsätta utvecklas och att ett Våga vittna-projekt vore ett bra 
komplement till skolornas redan pågående arbete där fokus är hur man agerar när ett brott har 
begåtts, hur man kan få stöd och hur man stödjer varandra, vilka rättigheter man har och vilka 
lagar som gäller. 
 

Förvaltningens yttrande 
Av 1 kap. 4 § skollagen framgår att syftet med utbildningen inom skolväsendet är att barn och 
elever ska inhämta och utveckla kunskaper och värden. Utbildningen ska främja alla barns och 
elevers utveckling och lärande samt en livslång lust att lära. Utbildningen ska också förmedla och 
förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar 
som det svenska samhället vilar på.  
 
Av grundskolans och gymnasieskolans läroplan och i elevernas ordinarie undervisning ingår att 
eleverna lär sig grunderna för hur det demokratiska samhället fungerar samt vilka rättigheter och 
skyldigheter alla medborgare har. Eleverna lär sig vikten av att alla bidrar till att rättssystemet 
fungerar.  
 
Förutom det arbete som bedrivs inom den ordinarie undervisningen såsom bland annat 
värdegrundlektioner och förebyggande och åtgärdande arbete för att motverka kränkande 
behandling, har barn- och utbildningsförvaltningen ett samarbete med socialförvaltningen och 
Polisen. Var sjätte vecka genomförs ett samverkansmöte mellan myndigheterna där nuläge och 
aktuella områden diskuteras. Det kan bland annat röra sig om att Polisen uppmärksammar att det 
nu aktualiseras med rån av vinterjackor eller att Polisen ser att det behöver genomföras insatser 
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gällande droginformation till personal innefattande vilka signaler personal ska vara 
uppmärksamma på när det gäller elever som brukar eller säljer droger. Vid samverkansmötena ges 
även möjlighet att diskutera och ges stöd i individärenden.   
 
Vidare deltar Polisen på rektorsmöten två gånger per termin i syfte att sprida kunskap, men också 
för att rektorer ska ges möjlighet att ställa frågor och diskutera reella situationer från skolorna. 
Planer finns att utöka deltagande till att även omfatta rektorer i fristående verksamheter för att nå 
ut till så många som möjligt. 
 
Barn- och utbildningsförvaltningen genomför dessutom tillsammans med Polisen ett 
förebyggande arbete i årskurs 8, för de elever som har fyllt eller fyller 15 år, där Polisen under 
november 2021 besökte samtliga klasser och informerade om vad det innebär att vara 
straffmyndig. Arbetet med Polisen har pågått under flera år, men har intensifierats och utökats. I 
dagsläget samarbetar Solna med Sundbyberg i frågorna då ungdomar rör sig mycket över 
kommungränserna.  
 
Barn- och utbildningsförvaltningen har vidare ett samarbete med MiniMaria Solna Sundbyberg, 
som är en öppenvårdsmottagning för ungdomar med riskbruk eller missbruk av alkohol och 
droger. Ungdomar och föräldrar kan vända sig till MiniMaria för råd och stöd. MiniMaria deltog i 
föräldramöten för vårdnadshavare i årskurs 7–9 på stadens skolor under november 2021 för att 
öka kunskapen kring alkohol, droger och dess påverkan på barn och unga samt hur 
vårdnadshavare kan agera och söka hjälp om så behövs. 
 
Barn- och utbildningsförvaltningens bedömning är att skolorna i Solna stad, genom att följa 
gällande regelverk, läroplanen för grund- och gymnasieskola, arbetet i den ordinarie 
undervisningen och samarbetet med externa myndigheter, i tillräcklig utsträckning arbetar för att 
elever i Solna stads skolor lär sig grunderna för hur det demokratiska samhället fungerar samt 
vilka rättigheter och skyldigheter alla medborgare har. Eleverna lär sig vikten av att alla bidrar till 
att rättssystemet fungerar. Vidare anser förvaltningen att det är viktigt att skolan fokuserar på 
kärnuppdraget innebärande bland annat tidiga insatser och arbete för att alla elever ska nå 
kunskapskraven, elevhälsoarbete, trygghet och studiero, inkludering och så vidare. Detta då det 
av forskning framkommit att betydelsen av att klara av skolan är en skyddsfaktor både när det 
gäller risken att hamna i kriminalitet och att utsättas för brott.  
 
Därmed anser barn-och utbildningsförvaltningen motionen vara besvarad.  
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Solna den 30 augusti 2021 

 
Motion om att starta ett Våga vittna-projekt 
 
Skolans uppdrag är kompensatoriskt. Alla barn ska kompenseras för klass- och 
utbildningsbakgrund för att sedan ha lika goda möjligheter i resten av livet. Med den ökade 
segregationen och privatiseringen av skolan har gjort det uppdraget allt svårare att uppfylla. 
För att verkligen kunna lösa samhällsproblemen med ökat utanförskap och kriminalitet måste 
en starkare välfärd och skola byggas upp och boendesegregationen byggas bort, också i 
Solna.  
 
Men Solna kan och bör också agera inom skolan för att bekämpa de problem med otrygghet 
och våld som har uppstått i det allt mer splittrade Sverige. Antalet misstänkta för våldsbrott 
och användandet av narkotika bland unga ökar, men att ungdomar inte vågar vittna eller inte 
tycker det är viktigt att vittna gör det svårare att bekämpa brottslighet. Att upptäcka och 
stoppa brottslighet tidigt är avgörande för att en ungdom inte ska hamna på en kriminell 
bana. Det finns idag en rädsla hos en del ungdomar över att bli angripna om man vittnar. En 
del känner sig så hotade att de inte ens vågar polisanmäla. Samtidigt är många omedvetna 
om att det är ett brott att hota någon till tystnad.  
 
Eskilstuna var pionjärer i arbetet med att få unga människor att våga vittna. Man arbetade 
systematiskt i projektform med att informera ungdomar om sina rättigheter, om att få dem att 
tillsammans våga stå upp för varandra, anmäla brott och våga vittna. Det bästa sättet att 
uppnå detta är att systematiskt nå ut i skolan. Resultat från projektet visade att ungdomarna 
efteråt självmant tog kontakt med polis och andra för att diskutera och ställa frågor, att 
ungdomarna fått en ökad kunskap om lagar och att toleransnivån för våld hade minskat. Vi 
anser att Solna bör inspireras av och utveckla ett projekt med samma syfte.  
 
I Solnas skolor pågår redan idag ett systematiskt värdegrundsarbete. Det är ett bra och 
nödvändigt arbete som behöver fortsätta utvecklas. Vi anser att ett Våga vittna-projekt vore 
ett bra komplement där fokus är hur man agerar när ett brott har begåtts, hur man kan få 
stöd och hur man stödjer varandra, vilka rättigheter man har och vilka lagar som gäller. 
Arbetet behöver sannolikt börja i mellanstadieåldern och fortsätta hela vägen till gymnasiet 
men detaljerna bör givetvis utformas av tjänstemän och eventuella samarbetspartners inom 
det ideella föreningslivet, polisen och andra berörda aktörer.  
 
Vänsterpartiet föreslår kommunfullmäktige besluta: 
att staden i samverkan med lämpliga aktörer tar fram metoder för ett Våga vittna-projekt som 
ska bedrivas inom skolan i Solna. 
 
 
 

 
 
Tove Pehrsson            Linda Cigéhn  Leif Åsbrink Lopéz 
Vänsterpartiet                                    Vänsterpartiet  Vänsterpartiet 
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Signatur  

Kommunfullmäktige  
 

§ 22 
Svar på motion av Tove Pehrsson (V) mfl, om att starta ett 
våga-vittna projekt, M:12/2021 (KS/2021:160) 
 
Kommunfullmäktige beslutar att bordlägga motionen. 
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Signatur  

Kommunstyrelsen  
 

§ 215 
Svar på motion av Eva Eriksson (S) om långsiktig 
skolförsörjningsplan, M:17/2021 (KS/2021:201) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige förklara motionen besvarad. 
 

Sammanfattning 
Eva Eriksson (S) har till kommunfullmäktiges sammanträde den 25 oktober 2021 
inkommit med en motion angående en långsiktig skolförsörjningsplan. I motionen 
yrkas att det i den långsiktiga planeringen tas hänsyn till den kommunalt drivna skolans 
långsiktiga ekonomiska förutsättningar i ljuset av förväntade nyetableringar av friskolor 
och att detta behöver ske genom framtagande av gränsvärden kring när ytterligare 
etablering inte kan rekommenderas på grund av negativa ekonomiska eller 
organisatoriska konsekvenser för Solna stad.  
 
Motionen har remitterats till skolnämnden som i beslut den 9 december har yttrat sig. 
Nämnden framför att Solna stad har en långsiktig skolförsörjningsplan, som till viss del 
har behövt revideras efter att tillväxttakten gick ner i staden. Skolförsörjningsplanen 
visar att Solna har en jämn fördelning av kommunala och fristående skolor och att de 
kommunala skolorna är spridda över staden och bidrar till att skapa närhet, inte minst 
för de yngre årskurserna, som väljer att gå i en kommunal skola. Vidare konstaterar 
nämnden att kommunens yttrande till Skolinspektionen över nyetableringar eller 
utökningar av befintlig fristående verksamhet måste baseras på underlag såsom den 
aktuella befolkningsprognosen och efterfrågan på utbildning för att fylla sitt syfte. 
Dessutom utgör även yttrandet endast en del i bedömningen och att Skolinspektionen 
gör en prövning i det enskilda fallet.  
 
Stadsledningsförvaltningen kan, liksom skolnämnden, konstatera att staden har en 
långsiktig skolförsörjningsplan och att den visar att Solna har jämn fördelning av 
kommunala och fristående skolor spridda över staden. Vidare måste kommunens 
yttrande till Skolinspektionen över nyetableringar eller utökningar av befintlig fristående 
verksamhet baseras på underlag såsom den aktuella befolkningsprognosen och 
efterfrågan på utbildning för att fylla sitt syfte. Förvaltningen föreslår att motionen, 
med hänvisning till skolnämndens förslag, förklaras besvarad. 
 
Yrkanden 
Pehr Granfalk (M) föreslår att kommunstyrelsen beslutar enligt förvaltningens förslag. 
 
Eva Eriksson (S) och Sandra Lindström (V) föreslår att kommunstyrelsen beslutar att 
bifalla motionen. 
 
  

I 



 
  SID 2 (2) 

  
   

 

 
 Signatur  
 

Beslutsgång 
Ordförande konstaterar att det finns två förslag till beslut: 
Förvaltningens förslag 
Bifall till motionen 
 
Ordföranden ställer förslagen mot varandra var för sig och konstaterar att 
kommunstyrelsen beslutar enligt förvaltningens förslag. 
 
Reservation 

Eva Eriksson (S) och Sandra Lindström (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för 
bifall till motionen. 
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Stadsledningsförvaltningen Tjänsteskrivelse 2021-12-01 

 KS/2021:201 
 
 

Svar på motion av Eva Eriksson (S) om långsiktig 
skolförsörjningsplan, M:17/2021 
 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige förklara motionen besvarad. 
 

Sammanfattning 
Eva Eriksson (S) har till kommunfullmäktiges sammanträde den 25 oktober 2021 inkommit med 
en motion angående en långsiktig skolförsörjningsplan. I motionen yrkas att det i den långsiktiga 
planeringen tas hänsyn till den kommunalt drivna skolans långsiktiga ekonomiska förutsättningar 
i ljuset av förväntade nyetableringar av friskolor och att detta behöver ske genom framtagande av 
gränsvärden kring när ytterligare etablering inte kan rekommenderas på grund av negativa 
ekonomiska eller organisatoriska konsekvenser för Solna stad.  
 
Motionen har remitterats till skolnämnden som i beslut den 9 december har yttrat sig. Nämnden 
framför att Solna stad har en långsiktig skolförsörjningsplan, som till viss del har behövt revideras 
efter att tillväxttakten gick ner i staden. Skolförsörjningsplanen visar att Solna har en jämn 
fördelning av kommunala och fristående skolor och att de kommunala skolorna är spridda över 
staden och bidrar till att skapa närhet, inte minst för de yngre årskurserna, som väljer att gå i en 
kommunal skola. Vidare konstaterar nämnden att kommunens yttrande till Skolinspektionen över 
nyetableringar eller utökningar av befintlig fristående verksamhet måste baseras på underlag 
såsom den aktuella befolkningsprognosen och efterfrågan på utbildning för att fylla sitt syfte. 
Dessutom utgör även yttrandet endast en del i bedömningen och att Skolinspektionen gör en 
prövning i det enskilda fallet.  
 
Stadsledningsförvaltningen kan, liksom skolnämnden, konstatera att staden har en långsiktig 
skolförsörjningsplan och att den visar att Solna har jämn fördelning av kommunala och 
fristående skolor spridda över staden. Vidare måste kommunens yttrande till Skolinspektionen 
över nyetableringar eller utökningar av befintlig fristående verksamhet baseras på underlag såsom 
den aktuella befolkningsprognosen och efterfrågan på utbildning för att fylla sitt syfte. 
Förvaltningen föreslår att motionen, med hänvisning till skolnämndens förslag, förklaras 
besvarad. 
 
 
 
Kristina Tidestav   Anders Offerlind  
Stadsdirektör    Förvaltningschef 
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Signatur  

Skolnämnden  
 

§ 93 
Yttrande över motion av Eva Eriksson (S) angående 
långsiktig skolförsörjningsplan (SKN/2021:1760) 
 

Beslut 
Skolnämnden antar förvaltningens yttrande som sitt eget och överlämnar det till 
Kommunstyrelsen. 
 
 
Sammanfattning 
Eva Eriksson (S) har till kommunfullmäktiges sammanträde den 25 oktober 2021 
inkommit med en motion angående en långsiktig skolförsörjningsplan. 
 
I motionen yrkas att det i den långsiktiga planeringen tas hänsyn till den kommunalt 
drivna skolans långsiktiga ekonomiska förutsättningar i ljuset av förväntade 
nyetableringar av friskolor och att detta behöver ske genom framtagande av 
gränsvärden kring när ytterligare etablering inte kan rekommenderas på grund av 
negativa ekonomiska eller organisatoriska konsekvenser för Solna stad.  
 
Förvaltningens bedömning är att yttrande till Skolinspektionen gällande nyetablering 
eller utökning av fristående verksamhet måste utgå från då aktuell befolkningsprognos 
och efterfrågan på utbildning för att fylla sitt syfte. Vid varje yttrande tas hänsyn till om 
etableringen skulle medföra påtagliga negativa följder för elever eller kommunen. 
Slutligen vill förvaltningen framhålla att förvaltningens yttrande enbart är en del i 
Skolinspektionens bedömning och att Skolinspektionen gör en prövning i det enskilda 
fallet. 
 
Yrkande  
Eva Eriksson (S) och Linda Cigéhn (V) föreslår att skolnämnden bifaller motionen.  
 
Proposition  
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut:  
Förvaltningens förslag  
Eva Erikssons (S) och Linda Cigéhns (V) förslag.  
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och konstaterar att skolnämnden beslutar 
enligt förvaltningens förslag.  
 
Reservationer  
Eva Eriksson (S) och Linda Cigéhn (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för 
gemensamt förslag. 
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Barn- och 
utbildningsförvaltningen 

Tjänsteskrivelse 2021-11-24 
 SKN/2021:1760 

 
 
 

Yttrande över motion av Eva Eriksson (S) angående långsiktig 
skolförsörjningsplan 
 

Förslag till beslut 
Skolnämnden antar förvaltningens yttrande som sitt eget och överlämnar det till 
Kommunstyrelsen. 
 
 
Sammanfattning 
Eva Eriksson (S) har till kommunfullmäktiges sammanträde den 25 oktober 2021 inkommit med 
en motion angående en långsiktig skolförsörjningsplan. 
 
I motionen yrkas att det i den långsiktiga planeringen tas hänsyn till den kommunalt drivna 
skolans långsiktiga ekonomiska förutsättningar i ljuset av förväntade nyetableringar av friskolor 
och att detta behöver ske genom framtagande av gränsvärden kring när ytterligare etablering inte 
kan rekommenderas på grund av negativa ekonomiska eller organisatoriska konsekvenser för 
Solna stad.  
 
Förvaltningens bedömning är att yttrande till Skolinspektionen gällande nyetablering eller 
utökning av fristående verksamhet måste utgå från då aktuell befolkningsprognos och efterfrågan 
på utbildning för att fylla sitt syfte. Vid varje yttrande tas hänsyn till om etableringen skulle 
medföra påtagliga negativa följder för elever eller kommunen. Slutligen vill förvaltningen 
framhålla att förvaltningens yttrande enbart är en del i Skolinspektionens bedömning och att 
Skolinspektionen gör en prövning i det enskilda fallet. 
 
Därmed anser förvaltningen motionen vara besvarad.  

 

Handlingar 
Motion angående långsiktig skolförsörjningsplan 
 
 
Alessandra Wallman   Hanna Söderström 
Förvaltningschef   Verksamhetsstrateg 
 
 
Beslutet expedieras till: 
Kommunstyrelsen 
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Bakgrund 
Eva Eriksson (S) har till kommunfullmäktiges sammanträde den 25 oktober 2021 inkommit med 
en motion angående en långsiktig skolförsörjningsplan. Av motionen framgår att hemkommunen 
enligt skollagen är skyldig att ordna plats i skolan för alla barn som bor i kommunen och att det 
är viktigt att alla barn ska kunna garanteras skolplats i sitt närområde och därtill ha möjlighet att 
välja ett kommunalt alternativ. Vidare framgår att det är viktigt att det finns ett tillräckligt stort 
antal skolor med kommunal huvudman och att det finns en rimlig geografisk fördelning av dessa. 
Motionären nämner särskilt Järvastaden som en stadsdel som växer som inte har en skola med 
kommunen som huvudman.   
 
I motionen yrkas att det i den långsiktiga planeringen tas hänsyn till den kommunalt drivna 
skolans långsiktiga ekonomiska förutsättningar i ljuset av förväntade nyetableringar av friskolor 
och att detta behöver ske genom framtagande av gränsvärden kring när ytterligare etablering inte 
kan rekommenderas på grund av negativa ekonomiska eller organisatoriska konsekvenser för 
Solna stad. 
 
 

Förvaltningens yttrande 
Solna stad har en långsiktig skolförsörjningsplan som delvis reviderades för att undvika tomma 
skolplatser, efter att tillväxttakten gick ner i staden. Rätt antal skolplatser ger varje skola 
förutsättningar till fulla klasser, fler behöriga lärare och därmed högre kvalitet på undervisningen. 
 
Den långsiktiga skolförsörjningsplanen visar på att Solna har en jämn fördelning av kommunala 
och fristående skolor. I Solna stad finns det tio kommunala skolor. De åtta grundskolorna är 
spridda över Solna med en skola för årskurs f-9 i varje område, Ulriksdalsskolan i norr, Råsunda 
skola i centrala Solna och Tallbackaskolan i den södra delen. Utöver dessa finns 
Bergshamraskolan för årskurs f-6 i Bergshamra, Parkskolan för årskurs f-3 i Hagalund, 
Ekensbergsskolan för årskurs f-6 i Råsunda, Skytteholmsskolan för årskurs f-3 i Skytteholm samt 
Granbackaskola för årskurs f-3 i Huvudsta. Skolorna bidrar till närhet för de elever i de yngre 
årskurserna som väljer att gå i kommunal skola. Solna grundsärskola har sin verksamhet i egna 
lokaler på Skytteholmsskolan och Solna gymnasium ligger i Råsunda. I Huvudsta planeras för en 
ny kommunal skola som är en viktig del i stadens skolförsörjning för att långsiktigt säkerställa 
tillgången på elevplatser i södra Solna. 
 
I dag finns det cirka 1900 barn i grundskoleålder i Järvastaden och Ulriksdal. Antalet förväntas 
öka med drygt 200 barn till 2025 och därefter med ytterligare 200 barn till 2030. Det finns för 
närvarande ett behov av skolplatser för barn i de lägre åldrarna och i takt med att barnen i 
området blir äldre ökar behovet av högstadieplatser. För att möta behovet av skolplatser i 
området har Solna stad tillskapat ytterligare lokaler för Ulriksdalsskolan till höstterminen 2021. 
Många vårdnadshavare i Järva väljer fristående skola och staden har därför möjliggjort för 
Raoul Wallenbergsskolan att med start från höstterminen 2022, tillskapa nya skolplatser i lokaler 
som ligger i direkt anslutning till Raoul Wallenbergskolan Bagartorp. Raoul Wallenbergskolan 
kommer i och med inhyrningen av de nya lokalerna att ha en kapacitet på över 1500 platser för 
årskurs f-9. Därutöver har Ulriksdalsskolan en kapacitet på drygt 1000 skolplatser. Det 
innebär sammantaget att antalet kommunala och fristående platser i Järvastaden och Ulriksdal väl 
möter behovet av platser fram till 2030. 
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Vid varje nyetablering eller utökning av befintlig fristående verksamhet ges den kommun där 
etableringen ska ske möjlighet att yttra sig över en ansökan om godkännande i enlighet med 2 
kap. 2 § skolförordningen. Kommunen yttrar sig över de kriterier som framgår i 2 kap. 5 § 
skollagen, det vill säga om etableringen kan få påtagliga negativa följder på lång sikt framöver för 
elever eller för den kommunala skolverksamheten i kommunen. Vid kommunens tillfälle att yttra 
sig begär Skolinspektionen dessutom in underlag i form av exempelvis befolkningsprognoser, 
sammanställningar över vilka kommunala och fristående alternativ kommunen erbjuder i 
dagsläget, sammanställningar över vilka kommunala alternativ kommunen planerar att erbjuda 
kommande läsår samt övriga uppgifter om befintliga utbildningsplatser vid kommunala respektive 
fristående verksamheter.  
 
Förvaltningens bedömning är att yttrande till Skolinspektionen gällande nyetablering eller 
utökning av fristående verksamhet måste utgå från då aktuell befolkningsprognos och efterfrågan 
på utbildning för att fylla sitt syfte. Vid varje yttrande tas hänsyn till om etableringen skulle 
medföra påtagliga negativa följder för elever eller kommunen. Slutligen vill förvaltningen 
framhålla att förvaltningens yttrande enbart är en del i Skolinspektionens bedömning och att 
Skolinspektionen gör en prövning i det enskilda fallet.  
 
Därmed anser förvaltningen motionen vara besvarad.  
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Motion angående långsiktig skolförsörjningsplan 

 
Hemkommunen är enligt skollagen skyldig att ordna en plats i skolan för alla barn som 
bor i kommunen.  
 
Solna är en kommun som växer, men trots detta så har inga nya skolor med kommunen 
som huvudman etablerats i de stadsdelar som har sett mest nybyggnation och inflyttning, 
såsom Järvastaden.  
 
Det är viktigt att alla barn skall kunna garanteras skolplats i sitt närområde och att de ska 
ha valfriheten att välja en kommunalt driven skola utan att tvingas till längre resvägar. 
Därför anser vi att det är viktigt att det finns ett tillräckligt stort antal skolor med 
kommunal huvudman och att det finns en rimlig geografisk fördelning av dessa. 
 
Som led i detta behöver även planeringen ta hänsyn till i vilken omfattning ytterligare 
nyetableringar av fristående skolor kan ske. Detta, utan att kommunens förmåga att 
bedriva den skolverksamhet den har skyldighet att tillhandahålla drabbas negativt, 
exempelvis genom stora elevomflyttningar med kort varsel. Konsekvenserna av 
avsaknaden av sådan planering har vi kunnat bevittna i närtid.  
 
Med bakgrund av detta yrkar vi: 
 

• Att det i den långsiktiga planeringen tas hänsyn till de kommunalt drivna skolans 
långsiktiga ekonomiska förutsättningar i ljuset av förväntade nyetableringar av 
friskolor. Detta behöver ske genom framtagande av gränsvärden kring när 
ytterligare etablering inte kan rekommenderas på grund av negativa ekonomiska 
eller organisatoriska konsekvenser för Solna stad. 
 
 

 
Solna 25 oktober 2021 
 
 
 
 
 
Eva Eriksson     
Socialdemokraterna     
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Signatur  

Kommunfullmäktige  
 

§ 23 
Svar på motion av Eva Eriksson (S) om långsiktig 
skolförsörjningsplan, M:17/2021 (KS/2021:201) 
 
Kommunfullmäktige beslutar att bordlägga motionen. 
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Signatur  

Kommunstyrelsen  
 

§ 12 
Svar på motion av Kerstin Scheutz (V) och Tove Pehrsson 
(V) om kollektivhus M:19/2021 (KS/2021:223) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige förklara motionen besvarad. 
 

Sammanfattning 
Kerstin Scheutz och Tove Pehrsson (V) inkom med rubricerade motion till 
kommunfullmäktiges sammanträde i november 2021. I motionen föreslås att 
kommunfullmäktige beslutar att verka för att Signalisten utreder möjligheten att bygga 
kollektivhus i Solna, att berörda nämnder ges i uppdrag att undersöka kommunalägd 
mark där det är möjligt att avsätta mark och uppföra kollektivhus, samt att berörda 
nämnder får i uppdrag att utreda förutsättningarna för att bygga kollektivhus i Solna. 
 
Stadsledningsförvaltningen vill inledningsvis hänvisa till stadens översiktsplan 2030 där 
det anges att stadens målsättning är att det ska kunna byggas i snitt 800 lägenheter per år. 
Eftersom staden inte själv bygger bostäder är inriktningen i översiktsplanen att staden 
ska verka för en mångfald av bostäder avseende boendeform, upplåtelseform, storlek och 
utformande. Även i riktlinjerna för bostadsförsörjning 2022-2026 anges därför att staden 
är öppen för alla typer av nya bostäder och upplåtelseformer. Det kan vara bostadsrätter, 
hyresrätter, kollektivhus, ägarlägenheter, äganderätter eller andra former som 
fastighetsägare kan tänkas vilja pröva. Om och när det finns en fastighetsägare som 
önskar att bebygga sin fastighet med ett kollektivhus kan det vara en av flera möjliga 
bostadsformer för staden att målet med i genomsnitt 800 lägenheter per år. 
 
Fastighetsägare kan medverka till bostadsförsörjningen genom att bygga på egen mark. 
Oftast innebär det att en befintlig detaljplan på något sätt måste ändras, något som staden 
är öppen för att pröva. Om det behövs mark som ägs av staden för ett projekt har staden 
riktlinjer för markanvisning som möjliggör för intressenter att få en idé prövad. Solna 
stad kan däremot inte, utan fastighetsägarens intresse, styra vad ägaren ska bygga på egen 
mark. Stadens olika nämnder kan inte heller utreda en markägares förutsättningar för 
särskild bebyggelse.  
 
Bostadsstiftelsen Signalisten i Solna har möjlighet att bygga på egen mark och den 
möjligheten har stiftelsen nyttjat när de nu planerar flera nybyggnadsprojekt med 
hyresrätter. Även möjligheterna att bygga kollektivhus, som ett komplement till 
Signalistens befintliga bestånd, bör stiftelsen därför utreda i egen regi. När det finns en 
konkret idé från Signalistens sida kan den tas upp till diskussion med staden.  
 
Stadsledningsförvaltningen föreslår, med hänvisning till ovanstående, att motionen 
förklaras besvarad.  
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 Signatur  
 

Yrkanden 
Pehr Granfalk (M) föreslår att kommunstyrelsen beslutar enligt förvaltningens förslag. 
 
Sandra Lindström (V) och Sara Kukka-Salam (S) föreslår att kommunstyrelsen bifaller 
motionen. 
 
Beslutsgång 
Ordförande konstaterar att det finns två förslag till beslut: 
Förvaltningens förslag 
Bifall till motionen 
 
Ordförande ställer förslagen mot varandra var för sig och konstaterar att 
kommunstyrelsen beslutar enligt förvaltningens förslag. 
 
Reservation 
Sandra Lindström (V) och Sara Kukka-Salam (S) reserverar sig mot beslutet till förmån 
för bifall till motionen.. 
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Stadsledningsförvaltningen Tjänsteskrivelse 2022-02-03 

 KS/2021:223 
 
 

Svar på motion av Kerstin Scheutz (V) och Tove Pehrsson (V) om 
kollektivhus, M:19/2021  
 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige förklara motionen besvarad. 
 

Sammanfattning 
Kerstin Scheutz och Tove Pehrsson (V) inkom med rubricerade motion till kommunfullmäktiges 
sammanträde i november 2021. I motionen föreslås att kommunfullmäktige beslutar att verka för 
att Signalisten utreder möjligheten att bygga kollektivhus i Solna, att berörda nämnder ges i 
uppdrag att undersöka kommunalägd mark där det är möjligt att avsätta mark och uppföra 
kollektivhus, samt att berörda nämnder får i uppdrag att utreda förutsättningarna för att bygga 
kollektivhus i Solna. 
 
Stadsledningsförvaltningen vill inledningsvis hänvisa till stadens översiktsplan 2030 där det anges 
att stadens målsättning är att det ska kunna byggas i snitt 800 lägenheter per år. Eftersom staden 
inte själv bygger bostäder är inriktningen i översiktsplanen att staden ska verka för en mångfald av 
bostäder avseende boendeform, upplåtelseform, storlek och utformande. Även i riktlinjerna för 
bostadsförsörjning 2022-2026 anges därför att staden är öppen för alla typer av nya bostäder och 
upplåtelseformer. Det kan vara bostadsrätter, hyresrätter, kollektivhus, ägarlägenheter, äganderätter 
eller andra former som fastighetsägare kan tänkas vilja pröva. Om och när det finns en 
fastighetsägare som önskar att bebygga sin fastighet med ett kollektivhus kan det vara en av flera 
möjliga bostadsformer för staden att målet med i genomsnitt 800 lägenheter per år. 
 
Fastighetsägare kan medverka till bostadsförsörjningen genom att bygga på egen mark. Oftast 
innebär det att en befintlig detaljplan på något sätt måste ändras, något som staden är öppen för 
att pröva. Om det behövs mark som ägs av staden för ett projekt har staden riktlinjer för 
markanvisning som möjliggör för intressenter att få en idé prövad. Solna stad kan däremot inte, 
utan fastighetsägarens intresse, styra vad ägaren ska bygga på egen mark. Stadens olika nämnder 
kan inte heller utreda en markägares förutsättningar för särskild bebyggelse.  
 
Bostadsstiftelsen Signalisten i Solna har möjlighet att bygga på egen mark och den möjligheten har 
stiftelsen nyttjat när de nu planerar flera nybyggnadsprojekt med hyresrätter. Även möjligheterna 
att bygga kollektivhus, som ett komplement till Signalistens befintliga bestånd, bör stiftelsen därför 
utreda i egen regi. När det finns en konkret idé från Signalistens sida kan den tas upp till diskussion 
med staden.  
 
Stadsledningsförvaltningen föreslår, med hänvisning till ovanstående, att motionen förklaras 
besvarad.  
 
 
Kristina Tidestav   Anders Offerlind  
Stadsdirektör    Förvaltningschef 
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Solna den 29 november 2021 

Motion om kollektivhus 
 
I Solnas översiktsplan 2030 uttrycks att Solna ska ”planera för en mångfald av bostäder 
avseende lägenhetsstorlek, boende och upplåtelseformer”. En boendeform som helt saknas i 
Solna är kollektivboenden. Ett kollektivhus är i princip ett vanligt bostadshus med lägenheter 
i olika storlekar, som ibland kan ha mindre boyta än i andra bostadshus. Utöver respektive 
lägenhet finns nämligen gemensamma lokaler där de boende exempelvis kan laga mat och 
äta tillsammans, motionera, utföra hobbys och anordna gemensamma aktiviteter. Det 
gemensamma storköket är ofta själva kärnan i kollektivhuset. Där kan de som vill bilda 
matlag och ordna gemensamma middagar och andra kan anmäla sig som matgäster. 
 
Kollektivhus kan byggas som hyresrätt, kooperativ hyresrätt eller bostadsrätt men oavsett 
upplåtelseform är grunden en gemenskap där man känner sina grannar. Cirka 40 procent av 
alla hushåll i Stockholmsområdet består idag av ensamstående utan barn, varav många inte 
får sina behov av social samvaro tillfredsställda. Alltför många människor idag lider av 
ofrivillig ensamhet, och inte minst bland äldre uttrycks ofta ett önskemål om att få bo nära 
andra för att öka känslan av trygghet. Även för barnfamiljen blir det en extra trygghet för 
barnen att växa upp runt fler vuxna.  
 
Kollektivhuset har även andra fördelar. För individen blir vardagen enklare om man kan 
hjälpas åt med exempelvis inköp, städning, matlagning, barnpassning och annat man kan 
behöva avlastning med. Kollektivhuset innebär även ett miljömässigt hållbart boende med 
minskade koloxidutsläpp och lägre energiförbrukning när man lagar mat tillsammans och 
använder verktyg och hobbyutrustning gemensamt till dess fulla livslängd. För många 
människor är kollektivboendet helt enkelt ett sätt att få en naturlig gemenskap i vardagen, 
samtidigt som man har ett eget yteffektivt boende där man kan stänga dörren om sig.  
 
Den 1 december 2015 lämnade Vänsterpartiets Gunnar Ljuslin in en motion om kollektivhus. 
Flera partier uttryckte sig positiva till motionen men trots att det har gått sex år sedan dess är 
Solnaborna fortfarande inte närmare möjligheten att kunna välja att bo i den gemenskap som 
ett kollektivboende kan erbjuda.  
 
Vänsterpartiet föreslår kommunfullmäktige besluta 
att verka för att Signalisten utreder möjligheten att bygga kollektivhus i Solna. 
 
att uppdra åt berörda nämnder att undersöka kommunalägd mark där det är möjligt att 
avsätta mark och uppföra kollektivhus. 
 
att uppdra åt berörda nämnder att utreda förutsättningarna för att bygga kollektivhus i Solna. 
 
 

  
   Kerstin Scheutz  Tove Pehrsson 
   Vänsterpartiet  Vänsterpartiet 



                            
Solna Kommunfullmäktige den 28/2 2022 
 

1 
Sverigedemokraterna Solna 

 

Motion angående ta bort avgifter för elektroniska kopior. 

Kommunstyrelsen har taxor och avgifter och en av dessa är "avgifter för avskrifter och kopior". I november 2020 
beslutade kommunfullmäktige att ta betalt för elektroniska kopior av dokument. Fram till den 31/12 2020 var det 
gratis att få allmänna handlingar skickade till sig via e-post, men den 1/1 2021 blev det lika dyrt som 
papperskopior. 

I verksamhetsplan och budget för 2020 står det: 

NT axor och avgifter" 

Ringa förändringar föreslås inför år 2020N 

I tabellen nedanför texten står det: 

NAvskrifter, kopior, utskrifter m.m.N 

NBeslutad KF 1996-11-25 Oförändrad gäller från och med 1996-11-25 N. 

Men I budgeten för 2021 händer det något. 

I texten ovanför tabellen har någon smugit in några extra ord som inte fanns tidigare, för då står det plötsligt: 

"taxor och avgifter för avskrifter och kopior inklusive elektroniska kopior" 

I tabellen nedanför texten ändrats 

Ringa förändringar Beslutad KF 1996-11-25" som det stod tidigare är nu: 

,,oförändrad Beslutad KF l996-ll-25N. 

Det ser ut som att det är oförändrat. Men det är det verkligen inte. Det är inte heller någon liten ändring som 
infördes 2021, 83 sidor offentlig handling i PDF format kostar idag 193 kr att få via e-post. 

2020 var det helt gratis. 

Det ser ut som att ändringen har diskret smugits in, var alla medvetna om vad som hände? Jag var inte det. 

På sidan 32 i Solna stads verksamhetsplan och budget 2021 med inriktning för 2022 2023 står det: "Nämnderna 
ska innan förslag till nya eller förändrade taxor samråda med kommunstyrelsen", så jag antar att 
kommunstyrelsen även diskuterar sina egna taxehöjningar innan de genomförs? 

Solna stad söker stöd för detta i avgiftsförordningen. Denna förordning gäller för svenska myndigheter under 
regeringen och reglerar rätten för dessa att ta ut avgifter. Det finns inget tydligt regelverk för kommunala 
myndigheter, men handlingar ska tillhandahållas till självkostnadspris och får inte bli för dyra. Om Solna stad vill 
hänvisa till avgiftsförordningen så kanske de måste ta hänsyn till några andra faktorer. 



                            
Solna Kommunfullmäktige den 28/2 2022 
 

2 
Sverigedemokraterna Solna 

 

Det framgår av 5§, andra stycket i avgiftsförordningen att en myndighet får besluta om storleken upp till full 
kostnadstäckning. Jag tvivlar dock på att ett PDF dokument kostar 193 kronor att hantera och skicka. 

Justitieombudsmannen har i ett beslut den 11/4 2016 (dnr 1149-2015) uttalat att det av avgiftsförordningen följer att 
en myndighet måste fatta ett beslut om grunderna för att ta ut avgift för kopior av allmänna handlingar i 
elektronisk form. Utan ett sådant beslut saknar myndigheten rättslig grund för att ta ut avgift i dessa situationer. 
Jag antar ett sådant beslut fattades av kommunstyrelsen 2020. 

Det är mycket viktigt att medborgarna känner att de har möjlighet ta del avhandlingar enligt 
offentlighetsprincipen. Allmänheten ska god insyn och kunna kontrollera en myndighetsverksamhet. Var och en 
ska ha rätt till och har idag möjlighet att utan kostnad läsa handlingarna på plats i stadshuset och även mot avgift 
få en papperskopia. Att införa dyra och onödiga avgifter för elektroniska kopior kan tolkas som ett försök att 
begränsa och försvåra allmänhetens tillgång till offentliga handlingar på ett smidigt och miljövänligt sätt. Det är 
inte bra. 

På sidan 17 under rubriken "politiska prioriteringa( i Solna stads verksamhetsplan och budget 2022 med 
inriktning för '.2023-2024 står det: 

"Kommunstyrelsen får i uppdrag att utveckla och öka medborgarnas insyn i stadens verksamheter genom att 
underlätta tillgång till handlingar via webben." 

Det är ytterst tveksamt om avgifter på elektroniska kopior är ett steg i rätt riktning. 

Därför yrkar jag att: 

Solna stad snarast tar bort avgiften på elektroniska kopior av offentliga dokument. 

Mats Fyhr 

sverigedemokraterna Solna 



 

MOTION om att etablera museum om statarkvinnornas historia i ladugården på 

Överjärva gård  

Överjärva gård är en viktig historisk plats. Det är den i sin helhet enda bevarade agrara miljö i 

Solna. Platsen har varit befolkad i över tusen år och gården har funnits sedan 1700-talet. När man 

kliver in mellan ladugården, som stått där sedan 1825, och Magasinet är det som en tidsresa. På 

Naturskolan som håller till på Överjärva gård lär sig Solnas barn om natur och historia.  

Statarlängan, statarnas bostad, på Överjärva gård är idag ett museum. Det är bra. Men den 

berättar inte hela historien om statarnas liv. Statarkvinnorna var inga hemmafruar som ägnade 

sina dagar åt arbete i hemmet. Statarkvinnorna arbetade med att mjölka korna i den historiska 

ladugården från år 1825 på Överjäva gård. Från Överjärva gård försågs Stockholms innerstad 

med mjölk.  

Statarkvinnornas liv var inte enkelt. De vaknade tidigt och jobbade hårda dagar. Var man som 

kvinna gift med en statare på Överjärva gård så hade man arbetsplikt, man kom så att säga ”på 

köpet” till sin man. Det är en mörk tid i Sveriges historia som berättar om kvinnors tvångsarbete.   

Vi socialdemokrater vill att ladugården på Överjärva gård ska renoveras både invändigt och 

utvändigt. Vi vill att delar av ladugården interiört ska bevaras som det var då statarkvinnorna 

arbetade där och att denna del ska bli ett museum tillägnat statarkvinnornas liv och leverne. Det 

ska nämnas att ladugården är stor och kan inrymma flera verksamheter, däribland detta museum.  

Idag finns endast mycket få platser i Sverige bevarade som berättar om livet som statare. Det finns 

tex ett statarmuseum i Skåne. Men även där är det statarnas bostad, statarlängan, som står i fokus.  

Solnas stad har en unik möjlighet att förmedla historien om statarkvinnornas arbetsförhållanden 

för framtida generationer. Det är en viktig del av hela Sveriges kvinnohistoria som annars riskerar 

att gå förlorad. Statarvinnornas historia är värd att bevara.  

 

Med hänvisning till ovan yrkar jag: 

• att kommunfullmäktige uppdrar till kommunstyrelsen att, i samarbete med berörda 

nämnder, påbörja arbetet för att etablera ett museum i ladugården på Överjärva gård 

som berättar om livet för de statarkvinnor som arbetade där  

 

28 februari 2022 

 

 

Sara Kukka-Salam (S) 
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Motion Modernisera Hagalunds centrum för att öka tryggheten 
 
Den ökade brottsaktiviteten i Hagalund har på kort tid ökat i prioritet i Hagalund till följd av 

kriminalitet i olika former. Trots att polisen jobbar väldigt intensivt i området, med stöttning från 

andra polisområden i regionen, är läget ansträngt. Det behövs därför ett utökat trygghetsarbete och 

förebyggande insatser för att vända utvecklingen.   

För att förhindra kriminalitet och oro på längre sikt behövs även fler åtgärder med en preventiv 

utgångspunkt. Det behövs insatser som riktar sig till unga generellt, och unga på väg in på en 

destruktiv väg i synnerhet. Insatserna behöver skapa alternativ till en brottslig bana genom att ge de 

unga ett syfte, en gemenskap och en meningsfull fritid.  

En annan viktig hörnsten i ett lokalt trygghetsarbete är att säkerställa att ett område har tillgång till 

kommunal service. Tyvärr är Hagalund den stadsdel i kommunen som de senaste 20 åren har 

drabbats av flest nedläggningar. Listan över kommunal service som lagts ner Hagalund är lång. Tre 

skolor och flera fritidsgårdar har lagts ner. Idrottsplatser har försvunnit och centrum har inte 

renoverats sedan branden för åtta år sedan.  

Trygghetskameror har diskuterats som ett verktyg för att upptäcka och förhindra brottsaktiviteter 

och för att i efterhand kunna utreda och lagföra gärningspersonerna. Vi välkomnar detta. Men för att 

förhindra kriminalitet och oro på längre sikt behövs fler åtgärder.  

En viktig del i att skapa en tryggare stadsdel är hur centrum i området är utformat. Centrum är en 

central mötesplats i ett bostadsområde. Sedan branden har Hagalunds centrum fått stå och förfalla. 

Att låta ett nedbrunnet centrum stå kvar i snart ett decennium spär på känslan av att politiken 

kapitulerat. Det är hög tid att centrum i Hagalund moderniseras så att det blir en levande mötesplats 

med kommersiell och kommunal service. Rörelse, på dagtid och kvällstid, ökar den faktiska och 

upplevda tryggheten. 

Med anledning av ovanstående yrkar jag:  

• Att kommunstyrelsen får i uppdrag att, tillsammans med berörda förvaltningar och externa 

intressenter, påbörja arbetet med att omvandla Hagalunds centrum till en modern mötesplats 

med lokaler för såväl utökad kommunal service, som för föreningsliv och kommunal 

verksamhet 

Solna 28 februari 2022 

 

Cecilia Bravo         Sara Kukka-Salam 

Socialdemokraterna        Socialdemokraterna 
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MOTION Inrätta ett ungdomsråd i Solna 

 

Vi i Socialdemokraterna anser att ungdomar bör ha större möjligheter att påverka sin vardag. Vi 

ser med oro på att ungdomar är mindre aktiva i de politiska beslutsprocesserna. Det finns idag 

flera verktyg för att bygga broar mellan ungdomar och etablerade demokratiska processer.  

 

Ett verktyg på kommunnivå är inrättandet av ungdomsråd. Det första ungdomsrådet i Sverige 

inrättades på 1920-talet. Ungdomsråden bidrar till att organisera ungdomar och öka deras 

kunskap om olika politiska beslutsprocesser. De kan ha olika form och storlek men det 

övergripande syftet är att skapa intresse för lokala frågor och möjligheter till politisk inflytande, 

vilket stärker legitimiteten för våra demokratiska institutioner. Råden ger också utrymme för 

ungdomar att själva formulera och diskutera olika politiska och sociala frågor.   
 

I de flesta fall inrättas ungdomsråd i Sverige idag med stöd av relevant förvaltning i en kommun. 

Existerande utvärderingar på området visar på övergripande positiva effekter. Till exempel visar 

dessa att ungdomar känner att de tas på allvar och att de kunnat utöva inflytande över vissa 

politiska satsningar som berört dem.  
 

Vi socialdemokrater vill därför att Solna Stad inrättar ett ungdomsråd i samråd med Sveriges 

ungdomsråd. Det är en paraplyorganisation för ungdomsråden i Sverige som har som syfte att öka 

självständigheten hos ungdomsråden, vilket vi anser är nödvändigt för verksamhetens bärkraft 

och kontinuitet. Vi är övertygade om att detta kan stärka demokratin och främja barn och ungas 

inflytande.   

 

Med denna bakgrund yrkar vi: 

 

• Att Solna stad inrättar ett ungdomsråd i samråd med organisationen Sveriges ungdomsråd. 

 

 

 

Solna den 28 februari 2022 

 

     
 

Faradj Koliev     Sara Kukka-Salam 

Socialdemokraterna    Socialdemokraterna 
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Solna den 28 februari 2022 

 
Motion om att anta en nollvision mot våld i nära relation 
Våld i nära relation är ett omfattande samhällsproblem som innebär ett mycket stort lidande 
för den som utsätts, och som kan ge livslånga konsekvenser om rätt stöd uteblir. Det är dags 
att insatser mot mäns våld mot kvinnor ges högsta prioritet.  
 
Vänsterpartiet vill att Solna stad gör som flera andra kommuner, bland andra Göteborg, 
Uppsala och Härnösand, och antar en nollvision mot våld i nära relation. Det innebär bland 
annat att alla kommunens verksamheter ska informera, uppmärksamma och uppmana till att 
reagera vid oro om våld. För detta krävs kompetens hos personalen om var man kan vända 
sig för att få hjälp, vilka insatser som finns och hur våld kan förebyggas Antagandet av 
Barnkonventionen och den nya lagen om barnfridsbrott har inneburit förstärkningar i skyddet 
för barn som utsätts för eller bevittnar våld, vilket gör att utbildningsinsatser behöver ske med 
jämna mellanrum. En plan för löpande kompetensutveckling för exempelvis skolpersonal, 
fritidsledare och vård- och omsorgspersonal ska tas fram. Det är av särskild vikt att all 
personal som möter barn och unga har kunskap om osunda maskulinitetsnormer och arbetar 
aktivt för att förebygga att dessa får fäste. Alla stadens medarbetare ska känna ett 
gemensamt ansvar att motarbeta våld, hot och förtryck.  
 
I en rapport från Nationellt kvinnofridscentrum anger mellan 5–11 % av kvinnorna att det har 
förekommit våld i deras nuvarande parrelation. Det innebär förstås att många av Solnas 
medarbetare just nu lever i relationer där våld förekommer. Chefer behöver få mer stöd i hur 
de kan ställa frågor och ha samtal med medarbetare de misstänker är utsatta för våld. Att 
ställa frågor om människors privatliv behöver ske med stor hänsyn till den personliga 
integriteten, samtidigt som att ställa frågan är det enda sättet att få veta. Det behövs en tydlig 
handledning så att chefer kan få stöd i att ställa frågor och samtala på ett bra sätt. De 
behöver även få kunskap om hur de kan hänvisa utsatta kvinnor vidare till professionell hjälp.  
 
En nollvision kan också lägga grunden för att bygga en sammanhållen kedja för våldsutsatta. 
Den som blir utsatt för våld ska veta att oavsett var eller vem man vänder sig till i Solna stad 
finns kunskapen att hjälpa en vidare. Den som blir utsatt ska veta att det finns stöd och 
någonstans att ta vägen i en akut situation, och veta att det går att ordna ett nytt liv i en egen 
bostad efter uppbrottet. Stödsökande ska också erbjudas rådgivning kring hela 
livssituationen, från juridiskt stöd till privatekonomi, vilket kräver god samverkan 
verksamheterna emellan. 
 
En viktig del är att fortsätta satsa på kvinnojourer och säkerställa deras långsiktiga 
finansiering, men vi behöver också växla upp arbetet med att tillgängliggöra fler bostäder för 
kvinnor som har befunnit sig på kvinnojour eller annat skyddat boende. När man väl tagit 
mod till sig och lämnat en våldsam man är det svårt för många att få en egen bostad. Det är 
flera som blir kvar allt för länge på kvinnojourer till följd av det hårda trycket på 
bostadsmarknaden. Många orkar inte ens ta det första steget att söka hjälp då svårigheten 
att skaffa bostad avskräcker, särskilt om barn är inblandade. Vi behöver därför jobba för en 
tryggare boendesituation för våldsutsatta kvinnor. Här behöver både Signalisten och de 
privata fastighetsägarna ta ett större ansvar.  
 
Det faktum att många kvinnor ofta har sökt hjälp flera gånger ger skäl att misstänka att 
skyddsnätet inte alltid fångar upp våldsutsatta kvinnor. Socialnämnden behöver därför se 



 
över samverkan med andra instanser, arbetssätt och metoder för att försöka identifiera 
insatser som kan nå fler våldsutsatta individer. Att samverka med civilsamhället är här av 
yttersta vikt.  
 
Vänsterpartiet föreslår kommunfullmäktige besluta 
att Solna stad antar en nollvision mot våld i nära relationer. Det innebär bland annat att alla 
kommunens verksamheter ska informera, uppmärksamma och uppmana till att reagera vid 
oro om våld.  
 
att utbildningsinsatser ska genomföras för stadens samtliga medarbetare och chefer. En 
plan för löpande kompetensutveckling för t.ex. vård- och omsorgspersonal, skolpersonal och 
fritidsledare ska tas fram. En handledning för chefer ska tas fram om hur man kan ställa 
frågor och agera vid misstanke om våldsutsatthet bland anställda.  
 
att integrera nollvisionen i ordinarie verksamhet. Ett våldsförebyggande perspektiv ska 
integreras i den ordinarie verksamheten i samtliga nämnder och styrelser med särskilt fokus 
på de nämnder som arbetar nära med barn, unga, äldre och människor i utsatta situationer. 
 
att Socialnämnden får i uppdrag att söka samarbeten med Signalisten, privata 
fastighetsägare och civilsamhället, i syfte att ta fram åtgärder för att minska väntetider till 
eget boende efter att ha haft boende via kvinnojour eller andra skyddade boenden, samt för 
att kunna identifiera andra viktiga insatser som kan nå våldsutsatta individer. 
 
 

  
Sandra Lindström    Linda Cigéhn             Atilla Yavuz 
 
 

 
 
 

 
Tove Pehrsson    Kerstin Scheutz              Thomas Magnusson 
 
  

 
 
 
 
 

  Leif Åsbrink López 



 
Solna den 28 februari 2022 

Interpellation till Tekniska nämndens ordförande Magnus Persson 
 
Interpellation om Hannebergs parklek 
 
I maj lämnade Vänsterpartiet in en motion till fullmäktige om att utreda användningen av 
stadens tomställda lokaler. Bland dessa tomställda lokaler finns exempelvis Bergmarkska 
villan, flera förskolor, Gula villan vid Råsunda skola, Rödingarna vid Överjärva gård, 
Huvudsta Gamla skola, parkleken och fritidsgården i Hannebergsparken samt delar av 
Sockerbiten, Hagalundsskolan och Motorborgen.  
 
Motionen ansågs vara besvarad med hänvisning till att det pågår en löpande översyn över 
stadens lokaler och hur dessa kan användas. Men trots detta svar ser vi i Vänsterpartiet att 
ytterst lite händer vad gäller de tomställda lokaler vi lyfte i vår motion.  
 
Hannebergs parklek i centrala Solna har tjänstgjort som fritidsverksamhet till barn i flera 
generationer. När staden meddelade att fritidsverksamheten skulle flytta från klubbarna till 
skolorna hösten 2019 blev protesterna omfattande, inte minst från föräldrarna till barnen på 
Hannebergsparkens mycket populära fritidsklubbsverksamhet. Många barn slutade också 
delta i fritidsverksamhet efter skolan eftersom de inte ville vara kvar i skolan efter lektionerna. 
Sedan verksamhetsflytten hösten 2019 står lokalen i Hannebergsparken tom och inväntar en 
utredning av dess skick. Till Vänsterpartiets kännedom har inga planer för parkleken eller 
tomten meddelats, inte heller när dess skick ska utredas.   
 
Med anledning av ovanstående ställer vi följande fråga till Tekniska nämndens 
ordförande: 
Vilka planer finns för Hannebergs parklek? 
 

 
 
Sandra Lindström          Kerstin Scheutz 
Vänsterpartiet            Vänsterpartiet 



                            
Solna Kommunfullmäktige den 28/2 2022 
 

1 
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Interpellation till Tekniska nämndens ordförande: 

Det fanns en gång i tiden fem stationshus i Solna. 

Det äldsta, Ulriksdals station från 1866, revs 1980. Hagalunds station brann 1982 och de två stationera som fanns 
i Huvudsta revs på 1960-talet. 

Tomteboda stationshus blev statligt byggnadsminne 1986 men trots det så revs byggnaden 2006. Stationshuset 
var det femte och sista i Solna. Nu är alla borta. 

Banverket ansökte om att byggnadsminnesförklaringen skulle upphävas och stationen rivas då Citybanan 
behövde utrymme för fler spår, stationshuset var i vägen. Riksantikvarieämbetet bedömde att de hinder och 
kostnader som ett bevarande skulle medföra inte var rimliga i förhållande till byggnadsminnets betydelse. Så det 
blev en rivning, men med några villkor. 

En dokumentation av byggnaden krävdes och den utfördes 2005. Dessutom skulle rivningen av det före detta 
byggnadsminnet ske under antikvarisk kontroll och viktiga delar av byggnaden sparades. Bevarat finns, eller 
kanske fanns, en salig blandning av gjutjärnsradiatorer, dörrfoder och dörrar, referensbitar av paneler, 
skåpinredning och korkmatta, trappräcken och granitsocklar, fasadtegel, fasadutsmyckningar, fönsterkarmar och 
fönsterbågar och mycket mer. Allt noga dokumenterat så det ska kunna vara en del av en ny byggnad eller ge 
vägledning om färg, form och material vid en rekonstruktion av stationen. 

För meningen var, och är väl fortfarande, att byggnaden skulle återuppföras igen på en annan plats i Solna. 

16 år har snart gått och mycket som sparades är av material som inte tål att förvaras under fel förhållanden hur 
länge som helst. 

Mot bakgrund av ovanstående frågar jag: 

Var finns de ursprungliga delarna idag? 

Hur förvaras dom? 

När inventerades dom senast? 

Saknas det delar? 

Vilket skick vad delarna i vid senaste inventeringen? 

Vilka planer finns det för de bevarade resterna av stationshuset? 

Mats Fyhr 

sverigedemokraterna Solna 
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