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§ 1 
Fastställande av föredragningslista 
 
Kommunfullmäktige fastställer utsänd föredragningslista. 
 
 
 

§ 2 
Enkel fråga av Peter Rangwe (S) till kultur- och 
fritidsnämndens ordförande om ishallstider (KS/2022:13) 
 
Peter Rangwe (S) har ställt en enkel fråga till kultur- och fritidsnämndens ordförande 
om ishallstider. 
 
Efter att kommunfullmäktige beslutat att frågan får ställas besvaras den av Peter 
Edholm (L). 
 
 
 

§ 3 
Enkel fråga av Kjell Johansson (SD) till tekniska nämndens 
ordförande gällande Överjärva gårdsväg (KS/2022:12) 
 
Kjell Johansson (SD) har ställt en enkel fråga till tekniska nämndens ordförande 
gällande Överjärva gårdsväg. 
 
Efter att kommunfullmäktige beslutat att frågan får ställas besvaras den av Magnus 
Persson (C). 
 
 
 

§ 4 

Enkel fråga av Eva Eriksson (S) till skolnämndens 
ordförande om närhetsprincipen till skola (KS/2022:17) 
 
Eva Eriksson (S) har ställt en enkel fråga till skolnämndens ordförande om 
närhetsprincipen till skola. 
 
Efter att kommunfullmäktige beslutat att frågan får ställas besvaras den av Marianne 
Damström Gereben (L). 
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§ 5 
Svar på interpellation av Hélène Sevastik (S) till miljö- och 
hälsoskyddsnämndens ordförande om kommunens 
kemikalieplan (KS/2021:166) 
 
Kommunfullmäktige beslutar att bordlägga interpellationen. 
 
 

§ 6 
Svar på interpellation av Sandra Lindström (V) och Tove 
Pehrsson (V) till kultur- och fritidsnämndens ordförande om 
Sport o Lek (KS/2021:161) 
 
Sandra Lindström (V) och Tove Pehrsson (V) har till kommunfullmäktiges 
sammanträde den 30 augusti 2021 § 212 inkommit med rubricerad interpellation.  
 
Kultur- och fritidsnämndens ordförande har vid dagens sammanträde besvarat 
interpellationen. 
 
Sandra Lindström (V), Peter Edholm (L), Faradj Koliev (S) och Tove Pehrsson (V) 
yttrar sig i debatten 
 
 

§ 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. 
 
 
 

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



 
SOLNA STAD 
 

Protokoll 2022-01-31   
 SID 7 (21) 

 

 Signatur  
 
 

§ 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. 
 
 

§ 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. 
 
 
 

§ 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. 
 
 
 

§ 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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§ 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. 
 
 

§ 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. 
 
 
 

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

§ 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. 
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§ 17 
Exploateringsavtal kv Blåmesen mfl (KS/2021:235) 
 

Beslut 
Kommunfullmäktige godkänner ”Överenskommelse om exploatering inom 
fastigheterna Blåmesen 1 och Huvudsta 3:1 med överlåtelse av mark”. 
 
Sammanfattning 
Parallellt med upprättandet av ny detaljplan för kv Blåmesen m fl avseende ny skola och 
bostäder har stadsledningsförvaltningen förhandlat fram en överenskommelse om 
exploatering med överlåtelse av mark med fyra dotterbolag till Besqab AB. 
Överenskommelsen innebär att fem fastigheter styckas av från stadens fastigheter 
Blåmesen 1 och Huvudsta 3:1 och överlåts till fyra av Besqab AB helägda dotterbolag 
för ett överenskommet pris om cirka 595 000 000 kronor. Besqab ska genom dessa 
bolag uppföra 29 radhus och cirka 250 lägenheter i flerbostadshus. 
 
För de två fastigheter som är avsedda för radhus ska 20 procent av köpeskillingen 
erläggas vid lagakraftvunnen detaljplan och resterande 80 procent vid tillträdet efter att 
fastighetsbildning har skett. Innan fastigheterna avsedda för flerbostadshus kan 
tillträdas måste den nya skolan vara uppförd och den befintliga Tallbackaskolan riven. 
För dessa fastigheter ska Besqab erlägga 50 procent av köpeskillingen vid tillträdet av 
fastigheterna och resterande 50 procent vid bygglov eller senast ett år efter tillträdet. 
Staden ska ersätta Besqab med 7 000 000 kronor för de merkostnader som uppstår med 
anledning av uppförandet av skyddsrum inom flerbostadshuset.  
 
Stadsledningsförvaltningen kan konstatera att de ekonomiska förutsättningarna för 
Staden vid genomförandet av projektet är fastlagda och föreslår därför att 
kommunstyrelsen ska föreslå kommunfullmäktige att godkänna avtalet under 
förutsättning att byggnadsnämnden överlämnar detaljplanen för antagande vid 
sammanträdet den 13 december 2021. 
 
Kommunstyrelsen beslutade vid sitt sammanträde den 20 december 2021 § 206 att 
föreslå kommunfullmäktige att godkänna ”Överenskommelse om exploatering inom 
fastigheterna Blåmesen 1 och Huvudsta 3:1 med överlåtelse av mark” i enlighet med 
stadsledningsförvaltningens förslag. 
 
Yrkanden 
Torsten Svenonius (M), Bernhard Huber (MP), Samuel Klippfalk (KD), Marianne 
Damström Gereben (L), Magnus Persson (C), Anna Lasses (C) och Peter Edholm (L) 
föreslår att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 
 
Sandra Lindström (V), Sara Kukka-Salam (S), Gunilla Åberg (S), Tove Pehrsson (V), 
Thomas Magnusson (V), Johan Wahlstedt (S) och Peter Rangwe (S) föreslår att 
kommunfullmäktige beslutar att avslå kommunstyrelsens förslag. 
Msciwoj Swigon (SD) och Kjell Johansson (SD) föreslår att kommunfullmäktige 
beslutar att avslå kommunstyrelsen förslag enligt bilaga 3. 
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Torsten Svenonius (M), Sandra Lindström (V), Msciwoj Swigon (SD), Sara Kukka-
Salam (S), Gunilla Åberg (S), Tove Pehrsson (V), Bernhard Huber (MP), Samuel 
Klippfalk (KD), Marianne Damström Gereben (L), Magnus Persson (C), Kjell 
Johansson (SD), Thomas Magnusson (V), Johan Wahlstedt (S), Anna Lasses (C), Peter 
Rangwe (S) och Peter Edholm (L) yttrar sig i debatten. 
 
Beslutsgång 
Ordförande konstaterar att det finns två förslag till beslut: 
Kommunstyrelsens förslag 
Avslag till kommunstyrelsens förslag 
 
Ordförande ställer förslagen mot varandra var för sig och konstaterar att 
kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 
 
Reservation 
Sara Kukka-Salam (S), Sandra Lindström (V) och Msciwoj Swigon (SD) reserverar sig 
mot beslutet till förmån för egna förslag. 
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§ 18 
Antagande av detaljplan kv Blåmesen mfl (KS/2021:235) 
 

Beslut 
Kommunfullmäktige antar detaljplan för kv Blåmesen m fl inom stadsdelen Huvudsta i 
enlighet med byggnadsnämndens förslag. 
 
Sammanfattning 
Byggnadsnämnden har vid sitt sammanträde den 13 december 2021 ett ärende som 
gäller beslut om att överlämna detaljplan för kv Blåmesen m fl till kommunfullmäktige 
för antagande. 
 
Detaljplanen möjliggör en ny modern skola med kapacitet för cirka 750-900 elever, 29 
bostäder i form av radhus och ett kvarter med cirka 250 nya bostäder i flerbostadshus 
med lokaler för centrumverksamhet i bottenvåningen. Skolan inrymmer en fullstor 
idrottshall och på skolgården finns en bollplan. Detaljplanen bidrar till att skapa en 
sammanhållen stadsstruktur och en tryggare trafikmiljö i centrala Huvudsta genom att 
Armégatan omvandlas från trafikled till stadsgata. Objekt med höga naturvärden inom 
planområdet ges ett utökat skydd. Både bostäder och skolbyggnad ska uppfylla kraven 
för minst miljöklass Svanen. 
 
Stadsledningsförvaltningen har inget att tillägga i ärendet. Förvaltningen föreslår 
kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att anta detaljplan för kv Blåmesen m fl 
under förutsättning att byggnadsnämnden godkänner detaljplanen och beslutar att 
överlämna den till kommunfullmäktige för antagande vid sammanträdet 13 december 
2021. 
 
Kommunstyrelsen beslutade vid sitt sammanträde den 20 december 2021 § 207 att 
föreslå kommunfullmäktige att anta detaljplan för kv Blåmesen m fl inom stadsdelen 
Huvudsta i enlighet med byggnadsnämndens förslag. 
 
 
Yrkanden 
Torsten Svenonius (M), Magnus Persson (C), Marianne Damström Gereben (L), 
Samuel Klippfalk (KD) och Jacques de Maré (MP) föreslår att kommunfullmäktige 
beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 
 
Tove Pehrsson (V), Sandra Lindström (V), Sara Kukka-Salam (S), Msciwoj Swigon 
(SD), Kjell Johansson (SD), Gunilla Åberg (S) och Johan Wahlstedt föreslår att 
kommunfullmäktige avslår kommunstyrelsens förslag. 
 
 
Torsten Svenonius (M), Sandra Lindström (V), Msciwoj Swigon (SD), Sara Kukka-
Salam (S), Gunilla Åberg (S), Tove Pehrsson (V), Bernhard Huber (MP), Samuel 
Klippfalk (KD), Marianne Damström Gereben (L), Magnus Persson (C), Kjell 
Johansson (SD), Thomas Magnusson (V), Johan Wahlstedt (S), Anna Lasses (C), Peter 
Rangwe (S) och Peter Edholm (L) yttrar sig i debatten. 
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Beslutsgång 
Ordförande konstaterar att det finns två förslag till beslut: 
Kommunstyrelsens förslag 
Avslag till kommunstyrelsens förslag 
 
Ordförande ställer förslagen mot varandra var för sig och konstaterar att 
kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 
 
Reservation 
Sara Kukka-Salam (S), Sandra Lindström (V) och Msciwoj Swigon (SD) reserverar sig 
mot beslutet till förmån för eget förslag. 
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§ 19 
Redovisning av obesvarade motioner (KS/2021:236) 
 

Beslut 
Kommunfullmäktige tar del av redovisningen av obesvarade motioner. 
 
Sammanfattning 
Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning ska en förteckning över obesvarade 
motioner redovisas till fullmäktige en gång om året. 
 
Vid årsskiftet 2020/2021 fanns det nio (9) obesvarade motioner. Därefter har det fram 
till och med den 8 december väckts tjugotvå (22) nya motioner under 2021. Totalt har 
kommunstyrelsen under året, inklusive de motioner som redovisas vid dagens möte, 
berett tjugofem (25) motioner och överlämnat dem för beslut i kommunfullmäktige. 
    
Stadsledningsförvaltningen föreslår att kommunfullmäktige tar del av redovisningen av 
att det finns sex (6) obesvarade motioner, varav fyra väcktes vid kommunfullmäktiges 
möte 29 november 2021. Förutom de sex (6) återstående obesvarade motionerna 
tillkommer de som eventuellt väcks vid kommunfullmäktiges möte den 20 december.   
 
Kommunstyrelsen beslutade vid sitt sammanträde den 20 december 2021 § 216 att 
föreslå kommunfullmäktige besluta att ta del av redovisningen av obesvarade motioner. 
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§ 20 
Svar på motion av Msciwoj Swigon (SD) och Mats Fyhr (SD) 
avseende polisanmälan av alla brott i Solna stads 
kommunala skolor, M:3/2021 (KS/2021:71) 
 

Beslut 
Kommunfullmäktige förklarar motionen besvarad. 
 
Sammanfattning 
Msciwoj Swigon (SD) och Mats Fyhr (SD) har till kommunfullmäktiges sammanträde 
den 12 
april 2021 inkommit med rubricerad motion. I motionen föreslås att kommunstyrelsen 
ger Skolnämnden i uppdrag att utarbeta riktlinjer och rutiner för att anmäla brott som 
begåtts under skoltid eller i anslutning till skoltiden utifrån tre angivna huvudregler. 
 
Motionen har remitterats till skolnämnden som i beslut den 14 oktober har yttrat sig. 
Nämnden framför att skolorna i Solna stad följer gällande regelverk och myndigheters 
praxis i sina bedömningar om polisanmälan ska göras eller inte när en elev har begått ett 
brott i skolans verksamhet. Skolorna bedriver ett aktivt arbete med att stärka trygghet 
och studiero samt med att förebygga och förhindra, upptäcka och utreda olika former 
av trakasserier, diskriminering och kränkande behandling. Även om inte det finns något 
krav på riktlinjer om hur skolan ska agera när ett brott begåtts i skolan är det viktigt att 
skolpersonalen har kännedom om det arbetssätt och de rutiner som redan används idag 
i våra skolor. Skolnämnden anser därför att detta skulle kunna tydliggöras i en rutin. 
 
Stadsledningsförvaltningen konstaterar att det redan finns ett etablerat arbetssätt för 
hur stadens skolor ska agera när ett brott i skolan begåtts och anser det är bra att detta 
dokumenteras i en rutin på det sätt som Skolnämnden anger i sitt beslut. Förvaltningen 
föreslår att motionen, med hänvisning till skolnämndens förslag, förklaras besvarad. 
 
Kommunstyrelsen beslutade vid sitt sammanträde den 6 december 2021 § 193 att 
föreslå kommunfullmäktige besluta att förklara motionen besvarad. 
 
Yrkanden 
Marianne Damström Gereben (L) och Martin Marmgren (MP) föreslår att 
kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 
 
Msciwoj Swigon (SD) och Mats Fyhr (SD) föreslår att kommunfullmäktige beslutar att 
bifalla motionen. 
 
Eva Eriksson (S), Per-Ove Nelstrand (S), Ebbe Adolfsson (S) och Sune Holmgren (S) 
föreslår att kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen. 
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Beslutsgång 
Ordförande konstaterar att det finns tre förslag till beslut: 
Kommunstyrelsens förslag 
Bifall till motionen 
Avslag till motionen 
 
Ordförande ställer förslagen mot varandra var för sig och konstaterar att 
kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 
 
Reservation 
Msciwoj Swigon (SD) och Sara Kukka-Salam (S) reserverar sig mot beslutet till förmån 
för egna förslag. 
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§ 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. 
 
 
 

§ 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. 
 
 
 
 

§ 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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§ 24 
Avsägelse av uppdrag i kommunfullmäktige (KS/2018:207) 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige entledigar Ingemar Alvbom (C) från sitt uppdrag. 
 
Sammanfattning 
Ingemar Alvbom (C) har avsagt sig uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige. 
 
 
 
 

§ 25 
Avsägelse av uppdrag i tekniska nämnden (KS/2020:188) 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige befriar Adi Anani (V) från sitt uppdrag. 
 
Sammanfattning 
Adi Anani (V) har avsagt sig uppdraget som ersättare i tekniska nämnden. 
 
 
 
 
 

§ 26 
Avsägels av uppdrag i barn- och förskolenämnden 
(KS/2020:190) 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige befriar Veronica Lindholm (S) och Emil Flisbäck (V) från sina 
uppdrag. 
 
Sammanfattning 
Veronica Lindholm (S) har avsagt sig uppdraget som ersättare i barn- och 
förskolenämnden. 
 
Emil Flisbäck (V) har avsagt sig uppdraget som ersättare i barn- och förskolenämnden. 
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§ 27 
Avsägelse av uppdrag i kompetensnämnden (KS/2020:191) 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige befriar Adi Anani (V) från sitt uppdrag. 
 
Sammanfattning 
Adi Anani (V) har avsagt sig uppdraget som ledamot i kompetensnämnden. 
 
 
 
 
 
 

§ 28 
Avsägelse av uppdrag i socialnämnden (KS/2020:194) 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige befriar Mikael Ronsjö (M) från sitt uppdrag. 
 
Sammanfattning 
Mikael Ronsjö (M) har avsagt sig uppdraget som ersättare i socialnämnden. 
 
 
 
 
 

§ 29 
Avsägelse av uppdrag i valnämnden (KS/2020:197) 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige befriar Marie Bechara (KD) från sitt uppdrag. 
 
Sammanfattning 
Marie Bechara (KD) har avsagt sig uppdraget som ersättare i valnämnden. 
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§ 30 
Avsägelse av uppdrag i Bostadsstiftelsen Signalisten i Solna 
(KS/2018:250) 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige entledigar Ingemar Alvbom (C) från sitt uppdrag. 
 
Sammanfattning 
Ingemar Alvbom (C) har avsagt sig uppdraget som ersättare i Bostadsstiftelsen 
Signalisten i Solna. 
 
 

§ 31 

Avsägelse av uppdrag i Solna Vatten AB (KS/2018:254) 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige entledigar Adi Anani (V) från sitt uppdrag. 
 
Sammanfattning 
Adi Anani (V) har avsagt sig uppdraget som ledamot i Solna Vatten AB. 
 
 

§ 32 
Anmälan av kommunalråd (KS/2018:211) 
 
Kommunfullmäktige noterar anmälan om att Sandra Lindström (V) innehar uppdrag 
som kommunalråd om 50 procent av heltid för Vänsterpartiet från och med den 1 
januari 2022 och tills vidare. 
 
Vidare noteras att Leif Åsbrink López (V) från och med den 1 januari 2022 innehar 
resterande 10 procent av heltid i form av övrig resurs samt att Linda Cigéhn därmed 
från och med 1 januari 2022 inte längre har något uppdrag. 
 
 

§ 33 
Fyllnadsval i tekniska nämnden (KS/2020:188) 
 
Kommunfullmäktige beslutar att som ersättare i tekniska nämnden för resterande 
mandatperiod utse: 
 
(S) 531105 Lars Bånge, Hagalundsgatan 18, 169 63 Solna 
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§ 34 
Fyllnadsval i barn- och förskolenämnden (KS/2020:190) 
 
Kommunfullmäktige beslutar att som ersättare i barn- och förskolenämnden för 
resterande mandatperiod utse: 
 
(S) 700210 Thomas Ringkvist, Nybodagatan 12, 171 42 Solna 
 
(V) 950705 Ellen Samuelsson, Infanterigatan 25 B, 171 59 Solna 
 
 
 

§ 35 
Fyllnadsval i kompetensnämnden (KS/2020:191) 
 
Kommunfullmäktige beslutar att som ersättare i kompetensnämnden för resterande 
mandatperiod utse: 
 
(KD) 830831 Michal Tomczak, Framnäsbacken 8, 171 66 Solna 
 
 
 
 

§ 36 
Fyllnadsval i miljö- och hälsoskyddsnämnden (KS/2020:193) 
 
Kommunfullmäktige beslutar att som ersättare i miljö- och hälsoskyddsnämnden för 
resterande mandatperiod utse: 
 
(M) 680417 Carola Åberg, Hagalundsgatan 25, 169 66 Solna 
 
 

§ 37 

Fyllnadsval i socialnämnden (KS/2020:194) 
 
Kommunfullmäktige beslutar att som ersättare i socialnämnden för resterande 
mandatperiod utse: 
 
(M) 820630 Juliette Haddad, Armégatan 5, 171 69 Solna 
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§ 38 
Nya motioner (KS/2022:16) 
 
Kommunfullmäktige godkänner att följande motionen får ställas: 
 
Motion av Joakim Edhborg (S) om att uppmärksamma det moderna Hagalunds 
femtioårsjubileum med ett märkesår M:1/2022 (KS/2022:16) 
 
 
 

§ 39 
Nya interpellationer (KS/2022:11, KS/2022:14, KS/2022:15) 
 
Kommunfullmäktige godkänner att följande interpellationer får ställas: 
 
 
Interpellation av Sandra Lindström (V) och Kerstin Scheutz (V) till tekniska nämndens 
ordförande om Gula villan vid Råsunda skola (KS/2022:11) 
 
Interpellation av Eva Eriksson (S) till skolnämndens ordförande om nedmonteringen 
av Solnas fritidshemsverksamhet (KS/22:14) 
 
Interpellation av Elisabet Brolin (S) till omvårdnadsnämndens ordförande om 
Äldreomsorgslyftet (KS/2022:15) 
 
 
 

§ 40 
Meddelanden  
 
Inga meddelanden vid detta sammanträde. 
 
 
 

§ 41 

Godkännande av digitalt deltagande 
 
Kommunfullmäktige godkänner att det digitala deltagandet vid sammanträdet har skett 
enligt riktlinjerna. 
 
 
 



Bilaga 1 till KF/2022-01-31 
 
Solna kommunfullmäktige den 31 januari 2022 

Ledamot Närvarande Tjänstgörande ersättare 
Lars Rådén (M) X   
Anton Vajk (M) X  
Pehr Granfalk (M) X  
Arion Chryssafis (M) X  
Helene Ekegren (M) X  
Lars-Erik Salminen (M) X  
Marianne Damström Gereben (L) X  
Peter Edholm (L) X  
Martin Andreasson (L) X  
Birgitta Svensson (L) X  
Ingela Karlsson (SD)  Åke Forslund  
Msciwoj Swigon (SD) X  
Ajla Mehinovic Avdic (S) §§ 1-6, 17  Katsiaryna Strachal §§ 7-16, 18-41 
Peter Rangwe (S) X  
Ebbe Adolfsson (S) X  
Johan Wahlstedt (S) X  
Alexandra Bosnjakovic (M) X  
Niklas Wykman (M) X  
Lennart Hultqvist (M) X  
Zanna Mårtensson (M) X  
Torsten Svenonius (M) X  
Magnus Persson (C) X  
Anna Lasses (C) §§ 1-6, 17 Axel Östlund §§ 7-16, 18-41 
Marcela Arosenius (C) X  
Martin Karlsson (C) X  
Mats Fyhr (SD) X  
Thomas Stenrup (SD) X  
Kjell Johansson (SD) X  
Hélène Sevastik (S)  Per-Ove Nelstrand 
Sara Kukka-Salam (S) X  
Elisabet Brolin (S) X  
Gunilla Åberg (S) X  
Rita Ghebreselassie (S) §§ 1-6, 17-18 Fredrik Johansson §§ 7-16,19-41 
Andreas Hultberg (M) X  
Veronika de Jonge (M) X  
Johan T Sterndal (M) X  
Monika Mannerström Skog (M) X  
Veronica Nordström (M) X  
Bernhard Huber (MP) X  
Victoria Johansson (MP) X  
Semanur Taskin (MP) X  
Jacques de Maré (MP) X  
Martin Marmgren (MP) X  
Georgios Kontorinis (S) X  
Eva Eriksson (S) X  

Cecilia Bravo (S) §§ 1-6, 17-18 Signe Levin §§ 19-20, Joakim Edhborg §§ 7-16, 
21-41 

Sophia Andersson (S) §§ 1-6, 17-18 Sune Holmgren §§ 7-16, 19-41 
 

Gösta Mårtensson (S) X  
Faradj Koliev (S) X  
Magnus Nilsson (M) X  
Gustav Stark (M) X  
Leif Hansson (M) X  
Samuel Klippfalk (KD) X  
Marie Bechara (KD) X  
Kerstin Scheutz (V) X  
Atilla Yavuz (V)  Inger Grape-Olausson 
Linda Cigéhn (V)   
Sandra Lindström (V) X  
Tove Pehrsson (V) §§ 1-6, 17-20  
Thomas Magnusson (V) X  
Anders Ekegren (L) X  

 



Bilaga 2 till KF/2022-01-31 
 
 
Solna kommunfullmäktige den 31 januari 2022 

Ersättare Närvarande 
* Eva Gustavsson (M) X 
* Klas Lindblom (M) X 
* Thomas Wallin (M) X 
* Göran Stark (M) X 
* Sungmee Gundlegård (M) X 
* Egon Eriksson (M) X 
* Jon Pettersson (M) X 
* Eva Holmqvist (M) X 
* Christopher Denker (M)  
* Ida Dahlgren (M) X 
* Axel Östlund (C) X 
* Ingemar Alvbom (C)  
* Lars Granath (L) X 
* Sukrî Demir (L) X 
* Anne Utter (L)  
* Ansgar Toscha (KD) X 
* Nataliya Hulusjö (KD) X 
* Per-Ove Nelstrand (S) X 
* Katsiaryna Strachal (S) X 
* Fredrik Johansson (S) X 
* Signe Levin (S) §§ 1-6,17-20 
* Sune Holmgren (S) X 
* Joakim Edhborg (S) X 
* Alexander Canizares Dahlström (S) X 

* Ruben Wågman (S) §§ 1-6, 17 
* Gunnar Ljuslin (V)  
* Inger Grape-Olausson (V) X 
* Leif Åsbrink (V)  
* Susanne Nordling (MP) X 
* Terence Hales (MP) X 
* Marina Peregonchuk (MP) X 
* Åke Forslund (SD) X 
* Svetlana Lindberg (SD)  
* Ludvig Grufman (SD) X 
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