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§ 45 
Fastställande av föredragningslista  
 
Kommunstyrelsen fastställer utsänd föredragningslista. 
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§ 46 
Rätten att teckna bankkonton och bankgiron (KS/2022:75) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen bemyndigar finanssekreterare Ingela Rosengren, eller den som 
tjänstgör i hennes ställe, att i förening med endera av controller Harriet Enkvist, 
ekonomiassistent Håkan Nilsson, enhetschef Anders Ringstedt, 
förvaltningschef/ekonomichef Christer Lindberg, finansstrateg Axel Bernhult, 
systemspecialist lön Jakob Jogfors, löneekonom Camilla Wärmé, lönespecialist Yvonne 
Labor, lönehandläggare Sabina Akmetalipova eller lönehandläggare Helena Johnsson att 
teckna stadens bankgiron och bankkonton samt att i bank inlösa till staden ställda bank- 
och plusgiroutbetalningsavier, checkar, postväxlar och andra utbetalningshandlingar. 
 
Kommunstyrelsen bemyndigar socialnämnden att besluta om teckningsrätt för checkar 
på det bankkonto, och att lyfta erforderligt utbetalningsbelopp, som särskilt öppnats för 
att enbart användas för utbetalning av försörjningsstöd. Nämnden ska namnge vilka 
personer som får utföra detta och delge kommunstyrelsen sitt beslut. 
 
Kommunstyrelsen bemyndigar kultur- och fritidsnämnden att lyfta erforderligt belopp 
för återbetalning av inbetalning, på det bankkonto i staden som används för specifik 
verksamhet på kulturskolan. Nämnden ska namnge vilka personer som får utföra detta 
och delge kommunstyrelsen sitt beslut. 
 
Sammanfattning 
Beslut har tagits av kommunstyrelsen 2020-12-21, § 182, avseende rätten att teckna 
stadens bankkonton och bankgiron. På grund av personalförändringar behöver ett nytt 
beslut fattas. 
 
 
 
 
  



 
SOLNA STAD 
 

Protokoll 2022-05-16   
 SID 6 (23) 

 

 Signatur  
 
 

§ 47 
Avrapportering av uppdrag om handlingsplan för att främja 
psykisk hälsa (KS/2022:85) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att fastställa handlingsplan för att främja psykisk hälsa hos 
barn och unga i Solna, samt att uppdraget från verksamhetsplan och budget därmed är 
avrapporterat. 
 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen har fått i uppdrag att tillsammans med skolnämnden, barn- och 
förskolenämnden, kultur- och fritidsnämnden och socialnämnden ta fram en gemensam 
handlingsplan för att främja psykisk hälsa hos barn och ungdomar i Solna. 
 
De verksamheter i staden som på olika sätt tillhandahåller insatser för att främja det 
psykiska välbefinnandet hos barn och unga är främst socialförvaltningen 
(socialnämnden och gemensamma familjerättsnämnden), barn- och 
utbildningsförvaltningen (skolnämnden och barn- och förskolenämnden) och 
förvaltningen för arbetsmarknad, kultur- och fritid – AKF (kompetensnämnden och 
kultur- och fritidsnämnden). För barnet och dennes familj är det viktigt att få rätt 
insatser utifrån en helhetssyn. En avgörande faktor är därför samverkan mellan 
förvaltningarna och med andra aktörer i samhället. Inte minst är regionen en viktig i det 
förebyggande arbetet, men även som ansvarig för behandla psykiska besvär och 
psykiatriska tillstånd som kräver sjukvård.  
 
Inom stadens förvaltningar pågår mycket arbete och genomförs många insatser i barn 
och ungas vardagsmiljöer. Syftet med den övergripande handlingsplanen för staden är 
att lyfta fram insatsområden som berörda förvaltningar i staden bör prioritera i sina 
verksamheter, inom ramen för insatsområdena ”Förebyggande insatser”, 
”Hälsofrämjande insatser” och ”Samverkan”. Förvaltningarna har i sin tur, med 
utgångspunkt i sina verksamheter, tagit fram mer detaljerade handlingsplaner för sina 
respektive verksamheter med aktiviteter. Handlingsplanerna har redovisats för 
respektive berörd nämnd. Den övergripande handlingsplanen riktar sig i första hand till 
de kommunala verksamheterna, men ambitionen är att även fristående förskolor, 
pedagogisk omsorg och friskolor ska kunna använda handlingsplanen som ett stöd i sitt 
arbete.  
 
Stadsledningsförvaltningen föreslår att förslaget till en gemensam 
förvaltningsövergripande handlingsplan för att främja psykisk hälsa hos barn och 
ungdomar i Solna antas, samt att uppdraget från verksamhetsplan och budget därmed 
är avrapporterat.  
 
Yttrande 
Sara Kukka-Salam (S) lämnar yttrande enligt bilaga 1.  
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§ 48
Avrapportering av uppdrag om inventering av tomställda 
vakanta lokaler med förslag om användning, uthyrning och 
försäljning av lokalerna (KS/2022:83) 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna avrapporteringen av uppdraget från Solna 
stads verksamhetsplan och budget för 2022 om inventering av vakanta lokaler. 

Kommunstyrelsen beslutar att vakanta lokaler ska hanteras i enlighet med 
tjänsteskrivelsen, med förtydligande justering enligt bilaga 2 till protokollet, och 
tjänsteskrivelsens bilaga och ger stadsledningsförvaltningen i uppdrag att utreda 
användningen av byggnaderna i kvarteret Krubban 4 i Huvudsta med anledning av 
Mälarbanans och den nya pendeltågsstationens utbyggnad genom Huvudsta. 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen fick i verksamhetsplan och budget för 2022 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. 
Stadsledningsförvaltningen har tillsammans med tekniska förvaltningen gjort en 
inventering av de vakanta lokaler som finns i stadens fastighetsbestånd och tagit fram 
förslag till framtida hantering av lokalerna. 

Solna stads eget lokalinnehav, tillsammans stadens helägda bolag Råsunda Förstads 
AB:s lokalinnehav och de externa lokaler som staden hyr in, utgör tillsammans en 
total yta på cirka 275 000 kvadratmeter fördelat på ett stort antal olika byggnader. 
Sammantaget har tekniska förvaltningen identifierat 18 vakanta lokaler/byggnader, 
varav 7 finns på Överjärva gård. De vakanta lokalerna har en total yta på cirka 8 000 
kvadratmeter, vilket således utgör knappt 3 procent av de cirka 275 000 kvadratmeter 
som staden totalt disponerar. 

Stadens inriktning är att de egna och de inhyrda lokalerna som staden disponerar ska 
användas för att möta det behov av lokaler som stadens verksamheter har. 
Utgångspunkten är förvaltningarnas befintliga och kommande lokalbehov samt att 
säkerställa en viss beredskap för oförutsedda händelser. Förvaltningarnas inventering 
har utöver denna utgångspunkt, även utgått från att de vakanta byggnadernas 
användning ska stämma överens med och följa gällande detaljplaner.  

Stadsledningsförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar att stadens vakanta 
lokaler ska hanteras i enlighet med i tjänsteskrivelsen och dess bilaga. Därutöver 
föreslås att stadsledningsförvaltningen ges ett särskilt uppdrag att utreda användningen 
av byggnaderna i kvarteret Krubban 4 i Huvudsta med anledning av utbyggnaden av 
Mälarbanan och den nya pendeltågsstationen i Huvudsta i direkt anslutning till 
kvarteret. 
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Yrkanden 
Linda Cigéhn (V) föreslår att kommunstyrelsen beslutar enligt förvaltningens förslag 
med förtydligande justering enligt bilaga 2. Pehr Granfalk (M), Marianne Damström-
Gereben (L), Bernhard Huber (MP), Anna Lasses (C) och Samuel Klippfalk (KD) 
ansluter sig till förslaget. 

Sara Kukka-Salam (S) föreslår att kommunstyrelsen beslutar enligt eget förslag i bilaga 3. 

Beslutsgång 
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut: 
Förvaltningens förslag med justering enligt bilaga 2. 
Sara Kukka-Salams (S) förslag enligt bilaga 3. 

Ordförande ställer förslagen mot varandra var för sig och konstaterar att 
kommunstyrelsen beslutar enligt förvaltningens förslag med justering enligt bilaga 2. 

Reservation 
Sara Kukka-Salam (S) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag i bilaga 3. 
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§ 49 
Godkännande av fusionering av Råsunda Förstads AB och 
Fastighetsaktiebolaget Falkeneraren (KS/2022:82) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att 
 

• uppdra till styrelserna i Råsunda Förstads AB och Fastighetsaktiebolaget 
Falkeneraren om att genomföra en fusion  

• uppdra till aktieägarrepresentanten att godkänna styrelsernas fusionsplan. 
 
Sammanfattning 
Fastighetsaktiebolaget Falkeneraren är, sedan åtminstone drygt 30 år tillbaka, ett vilande 
bolag som därmed inte heller har haft någon verksamhet under denna tid. Bolagets 
enda tillgång är en fordran på Solna stad om 0,5 mkr. Stadsledningsförvaltningen ser 
inte något mervärde av att bedriva bolaget vidare och har undersökt vilka möjligheter 
som finns för att avveckla bolaget. Efter dialog med bolagets auktoriserade revisor har 
konstaterats att en fusion mellan Råsunda Förstads AB och Fastighetsaktiebolaget 
Falkeneraren går att genomföra.  
 
Då båda bolagen är helägda dotterbolag till Solna Stad och har identisk styrelse och VD 
går en fusion att genomföra på cirka fyra månader. Detta under förutsättning av att 
ägaren Solna Stad godkänner fusionsplanen som styrelserna har att ta fram. Råsunda 
Förstads AB övertar då via en fusion genom absorption Fastighetsaktiebolaget 
Falkenerarens samtliga tillgångar och skulder och Fastighetsaktiebolaget Falkeneraren 
upplöses utan att gå i likvidation. Något vederlag till ägaren Solna Stad utgår inte. 
 
Styrelserna i Råsunda Förstads AB och Fastighetsaktiebolaget Falkeneraren har vid 
styrelsemöte 2 maj blivit informerade om planerna på fusion och ställer sig positiva till 
den föreslagna fusionen då den medför minskade kostnader och effektivare 
administration. 
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§ 50 
Tilläggsöverenskommelse till principöverenskommelse med 
Skanska Fastigheter AB samt markanvisning inom 
fastigheterna Hagalund 3:1 och Hagalund 3:2 (KS/2018:145, 
KS/2022:84) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att förlänga giltighetstiden för Principöverenskommelse 
med Skanska Fastigheter AB samt markanvisning inom fastigheterna Hagalund 3:1 och 
Hagalund 3:2 till 2025-12-31, genom att godkänna Tilläggsöverenskommelse till 
Principöverenskommelsen. 
 
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna Överenskommelse om medfinansiering av den 
västra överdäckningen vid Solna station med Skanska Fastigheter i Stockholm AB. 
 
Sammanfattning 
Solna stad och Skanska Fastigheter Stockholm AB träffade 2018-06-18 en 
principöverenskommelse med markanvisning avseende utveckling inom fastigheterna 
Hagalund 3:1 och Hagalund 3:2. Överenskommelsen innebar bland annat att parterna 
ska verka för en utveckling med kontor och en partiell överdäckning av spårområdet 
vid Solna station. Eftersom inget exploateringsavtal ännu har träffats, har ett förslag till 
ny tilläggsöverenskommelse upprättats, som innebär att principöverenskommelsens 
giltighet förlängs till 2025-12-31. 
 
Ett detaljplanearbete har pågått och ett planförslag har varit föremål för samråd. Detta 
omfattade även ett område väster om järnvägsspåren. Kommunstyrelsen beslutade 
2022-02-14 att dela upp planarbetet i två etapper där detaljplaneringen väster om 
järnvägsspåren sker i första etappen och detaljplaneringen öster om järnvägen sker i 
andra etappen. Principöverenskommelsen med exploatören för området väster om 
järnvägen, Fabege, har förlängts och en överenskommelse om medfinansiering 
avseende överdäckning av västra delen av Solna station har träffats. Staden och Skanska 
Fastigheter AB har nu träffat motsvarande överenskommelse om medfinansiering 
avseende resterande del av överdäckningen. Denna överenskommelse om 
medfinansiering ska gälla som tillägg till principöverenskommelse med markanvisning 
avseende fastigheterna Hagalund 3:1 och Hagalund 3:2. 
 
Yrkanden 
Pehr Granfalk (M) föreslår att kommunstyrelsen beslutar enligt förvaltningens förslag. 
 
Sara Kukka-Salam (S) och Linda Cigéhn (V) föreslår att kommunstyrelsen beslutar 
enligt eget förslag i bilaga 4. 
 
Beslutsgång 
Ordförande konstaterar att det finns två förslag till beslut: 
Förvaltningens förslag 
Sara Kukka-Salams (S) och Linda Cigéhns (V) förslag enligt bilaga 4. 
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Ordförande ställer förslagen mot varandra var för sig och konstaterar att 
kommunstyrelsen beslutar enligt förvaltningens förslag. 

Reservation  
Sara Kukka-Salam (S) och Linda Cigéhn (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för 
eget förslag i bilaga 4. 
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§ 51 
Godkännande av exploateringsavtal med Vattenfall AB 
avseende regionnätstation Tomteboda 10 (KS/2022:81) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige godkänna exploateringsavtal för 
uppförande av regionnätstation inom fastigheten Tomteboda 10. 
 
Sammanfattning 
Parallellt med upprättandet av ny detaljplan för fastigheten Tomteboda 10 har 
stadsledningsförvaltningen förhandlat fram ett exploateringsavtal med Vattenfall 
Eldistribution AB. Föreliggande exploateringsavtal ersätter i sin helhet den 
principöverenskommelse som träffades 2015-06-15 mellan staden och Vattenfall 
Eldistribution. 
 
Vattenfall Eldistribution AB är lagfaren ägare till fastigheten Tomteboda 10, 
fastighetsgränserna förändras inte vid genomförandet av planen. Solna Vatten har en 
ledningsrätt för vatten- och avloppsledning som behöver omprövas då ledningarna 
måste flyttas. Planförslaget innebär att ett nytt u-område läggs ut för Solna Vattens 
ledning och Vattenfall har medgivit att ledningsrätt ska upplåtas till Solna Vatten för 
detta område. Det finns ett avtal som reglerar denna fråga mellan Solna Vatten och 
Vattenfall. Genomförandet av planen medför i övrigt förändringar av vissa 
officialservitut för in- och utfart samt gångväg.  
 
Vattenfall Eldistribution AB ansvarar för, bekostar och genomför utbyggnaden inom 
kvartersmarken. De ansvarar för, bekostar och genomför även de återställande- och 
anslutningsarbeten, som måste göras inom allmän platsmark invid kvartersmarken som 
blir en följd av bygg- och anläggningsarbeten på kvartersmarken. Gestaltningsprogram, 
miljöprogram och dagvattenutredning skall följas. 
 
Stadsledningsförvaltningen konstaterar att överenskommelsen följer 
principöverenskommelsen. Kommunstyrelsen föreslås föreslå kommunfullmäktige att 
godkänna exploateringsavtalet. 
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§ 52 
Antagande av detaljplan för Tomteboda 10, ny 
regionnätstation (KS/2022:81) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige antar detaljplan för Tomteboda 10 
inom stadsdelen Haga i enlighet med byggnadsnämndens förslag. 
 
Sammanfattning 
Byggnadsnämnden har vid sitt sammanträde den 4 maj 2022 beslutat att överlämna 
detaljplan för Tomteboda 10 till kommunfullmäktige för antagande. 
 
Detaljplanens syfte är att möjliggöra uppförandet av en regionnätstation. Detaljplanen 
möjliggör även uppförandet av en mindre lokal transformatorstation samt en 
dagvattenanläggning för hantering av dagvatten och skyfall med inslag av träd och 
vegetation.  
 
Detaljplanens genomförande bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan. 
 
Stadsledningsförvaltningen har inget att tillägga i ärendet. Förvaltningen 
rekommenderar kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att anta rubricerad 
detaljplan i enlighet med byggnadsnämndens förslag. 
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§ 53 
Yttrande över Regionens Remiss inför trafikförändringar i 
SL-trafiken 2022/2023 (T23) (KS/2022:27) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att som eget yttrande översända stadsledningsförvaltningens 
tjänsteskrivelse med tillägg att kommunstyrelsen även avstyrker att hållplats Sörentorp 
dras in på busslinje 178 enligt bilaga 5. 
 
Sammanfattning 
Trafikförvaltningen vid Region Stockholm utarbetar årligen förslag till trafikförändringar 
i kollektivtrafikutbudet avseende nya linjer, linjesträckningar, turtätheten och 
trafikeringstider. Remissen avser trafikeringsåret 2023 med trafikstart i december 2022. 
Trafikförändringsremissen innehåller främst omfördelningar och justeringar i trafiken 
baserat på normala förutsättningar då SL har kört med full trafik under pandemin. 
 
Remissen föreslår inga förändringar gällande turutbudet på tvärbanan. För tunnelbana 
kan det förekomma mindre omfördelningar i nuvarande utbud med utgångspunkt i 
resandeunderlaget till följd av den årliga genomgången av tunnelbanetrafiken. Inför 2023, 
arbetar också Trafikförvaltningen med objekt som syftar till att trimma utbudet för att 
skapa mest nytta med den volymen trafik som tillhandahålls idag samt med de 
vagnresurser som finns tillgängliga.  
 
Tågplan T23 kommer att medföra enbart smärre ändringar jämfört med gällande tågplan 
(T22). Dock har ingen ansökan för T23 skickats till Trafikverket i dagsläget så vissa 
förändringar kan tillkomma. Det planeras för trafikstörande underhållsarbeten i 
Solnatunnlarna som påverkar sommartidtabell på Ostkustbanan. Underhållsarbeten 
medför enkelspår genom Solna, vilket i sin tur medför att vissa tåg inte stannar i Solna. 
Arbetet planeras till fem veckor under sommaren och tågens tider justeras också för att 
enkelspårtrafiken ska fungera.  
 
För busstrafiken återfinns ett antal linjeförändringar som innebär att vissa stadsdelar i 
Solna får minskad trafikering, förändrade direktförbindelser och några delområde blir 
helt utan busstrafik. Förändringarna som föreslås drabbas mest norra Bergshamra och 
norra Hagastaden. Förslaget att busslinje 508 inte längre ska trafikera Björnstigen i norra 
Bergshamra, utan istället gå på Bergshamravägen är ett återkommande förslag som staden 
har motsatt sig redan tidigare år eftersom det innebär ett kraftigt minskat samlat utbud 
för norra Bergshamra. 
 
Stadsledningsförvaltningen tillstyrker Trafikförvaltningens förslag om ändringar för 
linjerna 506 och 526, men avstyrker förslagen för linjerna 507 och 508 Åtgärdsförslaget 
för linje 505 är inte aktuellt för T23 då nödvändig infrastruktur inte står färdig förrän 
2025. Därutöver föreslår Stadsledningsförvaltningen att Järvastaden, utöver ordinarie 
busstrafik, trafikeras av mindre, gärna självkörande, fordon i syfte att skapa attraktiv 
kollektivtrafik för hela stadsdelen.  
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Yrkande 
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 att kommunstyrelsen även avstyrker att hållplats 
Sörentorp dras in på busslinje 178 enligt bilaga 5. Sara Kukka-Salam (S) och Linda 
Cigéhn (V) ansluter sig till förslaget. 
 
Beslutsgång 
Ordförande konstaterar att det finns ett förslag till beslut, nämligen förvaltningens 
förslag med tillägg enligt bilaga 5 samt att kommunstyrelsen beslutar enligt det. 
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§ 54 
Svar på motion Joakim Edhborg (S) om att uppmärksamma 
det moderna Hagalunds femtioårsjubileum med ett märkesår 
M:1/2022 (KS/2022:16) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att förklara motionen besvarad. 
 
Sammanfattning 
Joakim Edhborg (S) inkom med rubricerade motion till kommunfullmäktige i januari 
2022. I motionen föreslås att kommunfullmäktige ska besluta att göra 2023 till ett 
märkesår för Hagalund och uppmärksamma femtioårsjubiléet för den moderna 
stadsdelens framväxt. Det kan ske genom exempelvis stadsdelsvandringar, utökad 
Hagalundsdag, minnesutställning eller en bok.  
  
Stadsledningsförvaltningen är positiv till att uppmärksamma såväl Solna stads som 
enskilda stadsdelars jubileumsår. Tidigare har jubileumsåren uppmärksammats på olika 
sätt och även i olika regi. För staden som helhet har exempelvis jubileumsböcker tagits 
fram när Solna fyllde 50 år och 75 år och stadsdelen Hagalunds 300 årsjubileum har 
uppmärksammats med en jubileumsbok, utökad Hagalundsdag samt en 
minnesutställning på biblioteket. I andra stadsdelar har lokala föreningar varit 
engagerade i att uppmärksamma jubileumsår genom olika aktiviteter. Exempelvis 
genomför föreningen Bergshamra för alla olika kulturprojekt med fokus på konserter 
och kultur- och naturrelaterade aktiviteter för barn, unga och vuxna under föreningens 
jubileumsår 2022 med stöd från kultur- och fritidsnämnden. Förvaltningen för 
arbetsmarknad, kultur och fritids erfarenhet är att lokalt engagemang från inte minst 
föreningslivet, gör att aktiviteterna blir bättre än om staden genomför dem på egen 
hand.  
 
I Hagalund finns ett rikt kultur-, fritids- och idrottsliv. I stadsdelen driver staden 
fritidsgårdarna, Fabrik 38 och Hagalundsparken, och under det senaste året har 
fritidsverksamheten utvecklats och breddats för att på ett ännu bättre sätt kunna fånga 
upp ungdomar. Varje helg arrangerar fritiden tillsammans med föreningslivet aktiviteter 
för ungdomar i Hagalund både inomhus och utomhus. Staden driver också Olle 
Olsson-kvarteret med museer, verkstäder, konstnärsateljéer och café i nära samarbete 
med Lena Olsson Petrén, vänföreningen Hagalunds keramikverkstad, Olle Olsson 
Hagalunds Vänner samt övriga kulturaktörer i kvarteret. Det finns även samarbeten 
med andra delar av föreningslivet såsom föreningen Ett levande Hagalund, som bl a 
arrangerar Hagalundsdagen, och Cykelköket, som utgör en mötesplats för 
cykelintresserade.    
 
Stadsledningsförvaltningen kan, mot denna bakgrund, konstatera att Hagalund har ett 
rikt och aktivt föreningsliv, som redan idag i samverkan med staden genomför många 
olika aktiviteter i stadsdelen. Förvaltningen ser gärna att föreningslivet i samverkan med 
staden uppmärksammar Hagalunds jubileumsår 2023 med utgångspunkt i de aktiviteter 
som genomförs. Mot denna bakgrund föreslås motionen förklaras besvarad. 
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Yrkanden 
Pehr Granfalk (M) föreslår att kommunstyrelsen beslutar enligt förvaltningens förslag. 
 
Sara Kukka-Salam (S) föreslår att kommunstyrelsen beslutar att bifalla 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 
Sara Kukka-Salam (S) reserverar sig mot beslutet till förmån för bifall till motionen. 
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§ 55 
Svar på motion av Sandra Lindström mfl (V) om att sluta 
sälja Norrenergis utsläppsrätter, M:20/2021 (KS/2021:224) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att förklara motionen besvarad. 
 
Sammanfattning 
Sandra Lindström (V) och Tove Persson (V) inkom med rubricerad motion 
kommunfullmäktige i november 2021. I motionen föreslås att Solna stad ska verka för 
att Norrenergi inte får sälja sina utsläppsrätter. Norrenergi tilldelas, som alla 
energiproducenter i EU, varje år utsläppsrättigheter för att släppa ut koldioxid. 
Eftersom Norrenergis produktion är 99,7 procent förnyelsebar använder bolaget inte 
alla sina utsläppsrättigheter utan kan sälja dem till andra bolag och istället låta dem 
släppa ut motsvarande mängd koldioxid. Genom ett ägardirektiv om att Norrenergi inte 
ska kunna sälja sina utsläppsrättigheter anser motionärerna att bolaget kan ligga i 
framkant i klimatomställningen.   
 
Stadsledningsförvaltningen kan konstatera att Norrenergi redan ligger i framkant i 
miljö- och klimatarbetet. Norrenergi har ställt om sin produktion för att minska sitt 
klimatavtryck och bolagets värmeproduktion är nästan förnybar under ett normalkallt 
år. På sikt är ambitionen att Norrenergis produktion ska baseras på enbart förnybara 
energikällor.  
 
Vidare kan konstateras att klimatfrågan ingår som en del i det utvecklingsarbete som 
pågår mellan Norrenergi och ägarkommunerna Solna och Sundbyberg för att utreda 
olika alternativ för att bolaget ska kunna möta att produktionsbortfallet som följer av 
avvecklingen av Bromma reningsverk 2026. Totalt kommer cirka 400 GWh av 
Norrenergis årliga energiproduktion på cirka 1000 GWh att försvinna i samband med 
nedläggningen. Några utvecklingsalternativ, som har identifierats, är att bygga ny egen 
produktion, att utöka Norrenergis redan befintliga produktionssamarbete med 
Stockholm Exergi, och/eller att utreda en återledning av avloppsvatten från 
Henriksdalsverket. I samtliga dessa utvecklingsalternativ ingår klimat- och miljöfrågan 
som en viktig beståndsdel tillsammans med frågan om att säkerställa 
fjärrvärmeförsörjningen i Solna och Sundbyberg samt bolagets ekonomi och 
överlevnad.  
 
Vidare kan stadsledningsförvaltningen konstatera att Norrenergis tilldelning av 
utsläppsrättigheter har minskat under de senaste åren och även att bolaget inte har sålt 
några utsläppsrättigheter sedan 2018. Frågan om försäljning av utsläppsrättigheter är 
således begränsad i förhållande till andra klimat- och miljöfrågor som kommer att följa 
av arbetet med att ta fram en utvecklings-strategi för Norrenergi och bör därför kunna 
hanteras samlat i detta utvecklingsarbete. Mot denna bakgrund föreslås att motionen 
anses besvarad.  
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Yrkanden 
Pehr Granfalk (M) föreslår att kommunstyrelsen beslutar enligt förvaltningens förslag. 
 
Linda Cigéhn (V) föreslår att kommunstyrelsen beslutar att bifalla 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 
Linda Cigéhn (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för bifall till motionen. 
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§ 56 
Svar på motion av Sandra Lindström mfl (V) om nollvision 
mot våld i nära relationer M:6/2022 (KS/2022:47) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att förklara motionen besvarad. 
 
Sammanfattning 
Sandra Lindström m fl (V), inkom med rubricerade motion till kommunfullmäktige i 
februari 2022. I motionen föreslås att Solna stad antar en nollvision mot våld i nära 
relationer, att utbildningsinsatser ska genomföras för stadens samtliga medarbetare och 
chefer och att nollvisionen integreras i ordinarie verksamhet. Därutöver föreslås att 
socialnämnden får i uppdrag att söka samarbeten med Signalisten, privata 
fastighetsägare och civilsamhället för att minska väntetider till eget boende för boende 
på skyddade boende och för att identifiera andra viktiga insatser som kan nå 
våldsutsatta individer. 
 
Inledningsvis får stadsledningsförvaltningen konstatera att det på socialförvaltningen 
finns ett relationsvåldsteam som arbetar med de våldsutsatta och som samverkar med 
övriga förvaltningar i staden, men även exempelvis med Region Stockholm, polisen och 
ideella organisationer. Det finns även gemensamma rutiner mellan socialtjänst, 
äldreomsorg och LSS för att verksamheterna ska fånga upp olika varningssignaler om 
våld i olika relationer och avgöra vilka åtgärder som ska vidtas. Arbetet mot våld i nära 
relationer har många beröringspunkter med arbetet mot heders-relaterat våld och 
förtryck, där staden också har antagit en särskild strategi och det finns en särskild 
arbetsgrupp med samtliga berörda förvaltningar. Socialförvaltningen har, i samverkan 
med stadsledningsförvaltningen, en löpande samverkan med Bostadsstiftelsen 
Signalisten om bostadsbehov.  
 
I Solna stads verksamhetsplan och budget för 2019 fick Socialnämnden i uppdrag av 
kommunfullmäktige att ta fram en åtgärdsplan/strategi för arbetet mot våld i nära 
relationer. Nämnden tog i slutet av 2019 beslut om en åtgärdsplan/strategi och arbetet 
konkretiseras i handlingsplaner och riktlinjer som följs upp i förvaltningens löpande 
verksamhet. Arbetet genomfördes i enlighet med Socialstyrelsens föreskrifter och 
allmänna råd och Socialstyrelsens handbok Våld – Handbok om socialtjänstens och hälso- och 
sjukvårdens arbete med våld i nära relationer. En särskild samverkansgrupp för 
förvaltningsövergripande arbete finns, som nämnts ovan, etablerad och mer frekvent 
samverkan sker därutöver mellan socialförvaltningen och omvårdnadsförvaltningen.  
 
En viktig del i åtgärdsplanen var att samtliga medarbetare inom socialförvaltningen ska 
känna till Strategin mot våld och förtryck i nära relationer samt övriga handlingsplaner och 
riktlinjer mot våld och förtryck, vilket förvaltningen har arbetat med internt. Men även 
chefer och medarbetare inom stadens alla förvaltningar ska enligt 
åtgärdsplanen/strategin bjudas in till kunskapshöjande seminarier, föreläsningar och 
utbildningar. Det har genomförts och några exempel har varit ”en månad fri från våld”, 
med särskilt fokus på sårbara grupper och hur kan man kan upptäcka, agera och 
förebygga våldsutsatthet, information om relationsvåldsteamets arbete, medverkan i 
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frukostseminarium arrangerat av stadens HR-avdelning. Den förvaltningsövergripande 
samverkansgruppen har haft möten i gemensamma frågeställningar, även om dessa 
möten varit nödvändiga att genomföras digitalt under pandemin.  
 
Socialförvaltningen utvecklade i början av 2021 åtgärdsplanen, breddade 
åtgärdsområdena och utökade aktiviteterna. Av handlingsplanen/åtgärdsplanens 
inledning framgår det att ”Solna stad tolererar inte att våld förekommer i någon form 
oberoende av kön, etnicitet, sexuell läggning, funktionsvariation, etc.”. Socialnämnden 
antog den uppdaterade handlingsplanen/åtgärdsplanen mot våld i nära relationer i april 
2021. Bland de åtgärder som planerats för alla förvaltningar under 2022 är en 
grundläggande information om Relationsvåldsteamets arbete, i höst kommer det åter 
igen återigen genomföras kunskapshöjande insatser på temat ”en månad fri från våld” 
och även 2022 erbjuds utbildningarna SARA (riskbedömning för partnervåld) och 
PATRIARK (riskbedömning för hedersrelaterat våld), där även polisen och 
kvinnojourerna kan medverka. 
 
Stadsledningsförvaltningen kan konstatera att socialnämnden så sent som april 2021 har 
beslutat om en handlingsplan/åtgärdsplan mot våld i nära relationer och att det framgår 
av planen att Solna stad inte tolererar att det förekommer våld i någon form, vilket får 
anses vara en nollvision mot våld i nära relationer. Vidare genomförs 
utbildningar/seminarier öppna för stadens chefer och medarbetare och det finns en bra 
samverkan med bland annat Signalisten för att säkra tillgången till det lägenhetsbehov 
som socialförvaltningen har. Mot denna bakgrund föreslås motionen anses besvarad.   
 
Yrkanden 
Pehr Granfalk (M) föreslår att kommunstyrelsen beslutar enligt förvaltningens förslag. 
 
Linda Cigéhn (V) och Sara Kukka-Salam (S) föreslår att kommunstyrelsen beslutar att 
bifalla 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 
Linda Cigéhn (V) och Sara Kukka-Salam (S) reserverar sig mot beslutet till förmån för 
bifall till motionen. 
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§ 57 
Avsägelse av uppdrag i internationella kommittén 
(KS/2020:203) 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen befriar Sverker Torell (MP) från sitt uppdrag. 
 
Sammanfattning 
Sverker Torell (MP) har avsagt sig uppdraget som ledamot i internationella kommittén. 
 
 
 

§ 58 
Fyllnadsval i likabehandlingskommittén (KS/2020:204) 
 
Kommunstyrelsen beslutar att som ledamot och 2:e vice ordförande i 
likabehandlingskommittén för resterande mandatperioden utse: 
 
(S) 920727 Adam Josefsson, Fridensborgsvägen 141,170 62 Solna (ledamot och 2:e vice 
ordförande) 
 
 
 
 

§ 59 
Fyllnadsval i Målardalsrådet (KS/2019:71) 
 
Kommunstyrelsen beslutar att som ledamot i Mälardalsrådet för resterande 
mandatperioden utse: 
 
(S) 890405 Sara Kukka-Salam, Johan Enbergsväg 64, 171 61 Solna (ledamot) 
 
 
 
 

§ 60 
Anmälan av delegationsbeslut  
 
Kommunstyrelsen tar del av följande delegationsbeslut: 
 
KS DEL /2022 §§44-46 
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§ 61 
Anmälan av ärendelista  
 
Kommunstyrelsen tar del av utsänd ärendelista. 
 
 
 

§ 62 
Meddelanden  
 
Inga meddelanden vid detta sammanträde. 
 
 
 

§ 63 
Godkännande av digitalt deltagande  
 
Kommunstyrelsen godkänner att det digitala deltagandet har skett i enlighet med de 
fastställda riktlinjerna. 
 
 
 

 
 



Kommunstyrelsen 16 maj 2022    
KS/2022:85 
Ärende 04 Avrapportering av uppdrag   
om en gemensam handlingsplan för att 
främja psykisk hälsa hos barn och 
ungdomar i Solna  

YTTRANDE 

Det är positivt att vi tar fram en handlingsplan mot psykisk ohälsa hos barn och ungdomar i 

Solna. De faktorer som handlingsplanen lyfter fram är viktiga för att främja hälsa och 

välbefinnande. Ett effektivt samarbete mellan berörda förvaltningar är en viktig förutsättning för 

att arbetet med att främja psykisk hälsa ska lyckas.   

Viktiga aktiviteter som nämns är aktiv och meningsfull fritid för ungdomar, att ungdomar ska få 

låna sportutrustning och att fler fritidsledare anställs för att erbjuda ungdomar aktiviteter på 

kvällar, helger och fler röda dagar. Vissa ungdomar ska också prioriteras när det gäller 

sommarjobb. Det är lovvärt att intentionen med handlingsplanen är att vi höjer ambitionen inom 

dessa områden.  Det vi sett de senaste åren är att utlåningen av sportutrustning inte fungerar 

tillfredställande, att sommarjobben inte erbjuds till alla unga som vill ha sådana, att många 

fritidsgårdar har stängts och att utbudet till ungdomar i gymnasieålder har reducerats.  

Att lärare kan konsultera psykologer när det gäller att hantera grupper och klasser är också ett 

positivt inslag som lyfts fram i handlingsplanen tillsammans med en rad olika insatser som lärare, 

skolpersonal och förvaltning ska ta del av och utföra.  

Vi ser dock med oro på att inga extra pengar finns avsatta för alla de extra aktiviteter som nu ska 

genomföras av de olika förvaltningarna. Detta kan försvåra arbetet med att förverkliga det som 

handlingsplanen anger.  

Sara Kukka-Salam  

Socialdemokraterna 

Bilaga 1 till KS/2022-05-16 § 47



Solna den 16 maj 2022 
Kommunstyrelsen, ärende 5 

KS/2022:83 
Avrapportering av uppdrag från Solna stads verksamhetsplan och budget för 2022 om inventering av vakanta lokaler 

Yrkande 

Vänsterpartiet ser positivt på det mesta i avrapporteringen och planer för framtiden för de 
tomställda lokalerna. Det är bra att de lokaler staden själv inte ser behov av hyrs eller 
arrenderas ut. Vi saknar dock en sammanställning av delvis tomma lokaler, som till exempel 
stadshuset och Hagalundsskolan. 

Däremot ser vi väldigt kritiskt på hur styvmoderligt ladugården på Överjärva gård behandlas i 
ärendet. Vänsterpartiet vill att ladugården snarast möjligt rustas upp för att säkerställa att den 
blir en del av natur- och kulturmiljön som Överjärva gård erbjuder och vill att användningen 
utreds parallellt med upprustningen. 

Mot bakgrund av ovanstående så yrkar jag att sista meningen i stycket om Byggnaderna på 
Överjärva gård skrivs om till: 

Råsunda Förstads AB ska återställa ladugården och den framtida användningen bör utredas 
samtidigt som upprustningen av ladugården sker. 

Linda Cigéhn 
Vänsterpartiet 

Bilaga 2 till KS/2022-05-16 § 48



Kommunstyrelsen 16 maj 2022    
KS/2022:83 
Ärende 05 Avrapportering av uppdrag 
från Solna stads verksamhetsplan och 
budget för 2022 om inventering av 
vakanta lokaler 

YRKANDE 

Det är viktigt att kommunen har koll på sina tomställda lokaler. Därför välkomnar vi den 

inventering som nu stadsledningsförvaltningen genomfört. I inventeringen ingår en kartläggning 

av vilka lokaler som behövs för stadens verksamheter, vilka som kan hyras ut till externa aktörer 

och vilka som kan avyttras.  

Vi beklagar att uppdraget begränsats till att endast omfatta helt tomma lokaler. Kommunen äger 

ett flertal lokaler som till vis del är tomställda och som saknar tydliga framtidsplaner tex 

Hagalundsskolan och Bergshamraskolan. Det är ohållbart att ha lokaler tomställda samtidigt som 

tex flera föreningar i Solna är i skriande behov av utrymmen.   

För att kommunstyrelsen ska kunna besluta att förvaltningarna i framtiden ska hantera lokalerna i 

enlighet med tjänsteskrivelsen efterfrågar vi en mer detaljerad redovisning per objekt. I en sådan 

bör kostnader men även en tidsaspekt ingå så att det blir tidsbestämt när byggnader som planeras 

för renovering ska renoveras. Detta för att renoveringen inte ska bli för kostsam om byggnaderna 

förfaller ännu mer.  

I tjänsteskrivelsen anges exempelvis att Råsunda förstad AB ska försöka återställa ladugården på 

Överjärva gård. Det är inte tillräckligt att försöka. Ladugården bör återställas så snart som möjligt 

för att förhindra mer förfall. Arbetet med att rusta upp ladugården och etablera bland annat ett 

museum i lokalerna bör påbörjas omgående.  

Därför yrkar vi: 

• att kommunstyrelsen godkänner avrapporteringen i den del som gäller inventeringen av

lokalerna.

• att stadsledningsförvaltningen ges i uppdrag att komplettera inventeringen med en

kartläggning av de lokaler inom Solna stad som till en del är tomställda.

• att stadsdelsförvaltningen ges i uppdrag att inventeringen kompletteras med en

tidsbestämd plan för när renoveringarna ska vara klara samt med kostnadsberäkningar.

• att stadsledningsförvaltningen får i uppdrag att påbörja arbetet för att etablera ett

museum i ladugården på Överjärva gård som berättar om livet för de statarkvinnor som

arbetade där.

• att ge stadsledningsförvaltningen i uppdrag att utreda användningen av byggnaderna i

kvarteret Krubban 4 i Huvudsta med anledning av Mälarbanan och den nya

pendeltågsstationens utbyggnad genom Huvudsta.

Sara Kukka-Salam  

Socialdemokraterna 

Bilaga 3 till KS/2022-05-16 § 48



Kommunstyrelsen 16 maj 2022    
KS/2018:145 
Ärende 07 Tilläggsöverenskommelse till 
PÖ md Skanska samt markanvisning 
inom fastigheterna Hagalund 3:1 och 
Hagalund 3:2 

TILLÄGGSYRKANDE 

Det är bra att området runt Solna station ska göras om. Det har länge varit ett sår i Solnas 

stadsväv och en omfattande barriär. Området är också mycket svårnavigerat för besökare och 

boende. Vi ser nu när hela området ska omdanas att det är det viktigt att man har ett bra och 

genomtänkt koncept.  

Vid Solna station möts flera olika trafikslag. Denna framväxt av en central knutpunkt utan en 

övergripande god planering har gjort att de gående kommit i andra hand för att inte blockera eller 

störa övrig trafik. Resultatet har blivit att gång- och cykeltrafiken leds i tunnlar som gör det både 

otryggt och svårnavigerat vid Solna station.  

Vi ser en rad viktiga uppgifter för att skapa ett sammanhängande stationsområde som utgör en 

knutpunkt och som även har bra kopplingar till övriga. Vi beklagar att Solna station inte kunde 

bli en snabb bytespunkt mellan just pendeltåg och t-bana med tanke på att det är korsande 

trafikslag. Detta blir en extra stor utmaning med beaktande av stor höjdskillnad mellan 

stationerna.  

I den fördjupade översiktsplanen för Solna station från 2007 lyfts två fastigheter upp som 

kulturhistoriskt värdefulla. Det var stationsföreståndarbostaden som där kallades en f.d. 

inspektorsbostaden och en kontorsfastighet i arenastaden som gick under namnet Oktagonen. 

Oktagonen är redan riven, och nu kvarstår bara stationsföreståndarbostaden. Den vill vi bevara! 

Vi yrkar: 

• att byggnadsnämnden ges i uppdrag att fram en plan på hur vi bäst bevarar

stationsföreståndarbostaden.

Sara Kukka-Salam    Linda Cigéhn 

Socialdemokraterna Vänsterpartiet 

Bilaga 4 till KS/2022-05-16 §



Kommunstyrelsen 2022-05-16 

Ärende 10, KS/2022:27 

Yttrande över remiss – Trafikförvaltningens ”Remiss inför trafikförändringar i SL-trafiken 

2022/2023 (T23) 

Tilläggsyrkande 

Vi yrkar  

att kommunstyrelsen beslutar att som eget yttrande översända stadsledningens tjänsteskrivelse, 

med tillägget 

Att kommunstyrelsen även avstyrker att hållplats Sörentorp dras in på busslinje 178. 

Härutöver vill vi anföra: 

Busstrafiken är oerhört viktig för en växande stad som Solna. När bilägandet minskar och fler 

väljer hållbara transportsätt som gång, cykel och kollektivtrafik, krävs det också att bussarna – 

som står för den allra mest lokala kollektivtrafiken – är med. De fyller en viktig roll både för 

solnabor och inpendlare för att komplettera den spårbundna trafiken. 

Att förbättra busstrafiken ligger alltså också i Solna stads intresse. Därför har staden också 

inrättat nya bussfält på flera platser, bland annat Frösundaleden. Det planeras framgent för en 

utökning av kollektivtrafikfälten på fler platser, för att säkerställa att bussarna har god tidhållning, 

framkomlighet och därmed också attraktivitet för resenärerna.  

Vi ser gärna framöver möjlighet till innovativa upplägg för busstrafik i Solna. Järvastaden skulle 

likt Barkarbystaden kunna vara en lämplig försöksplats för mindre, självkörande och elektriska 

fordon. Då skulle turtätheten kunna bli attraktivare och tätare för resenärerna. 

Vidare noterar vi att sedan buss 67 drogs in, så har resmöjligheterna Frösunda - Solna Station – 

Solnavägen – Karolinska begränsats drastiskt, så att bussförbindelse endast finns morgon och 

eftermiddag/kväll. Ett sätt att delvis återställa är att utöka trafiken på linje 508 till heldagstrafik. 

Slutligen kan vi notera att det under den uppställning som finns för Sollentuna kommun, anges 

ett förslag att dra in hållplats Sörentorp på buss 178. Hållplats Sörentorp ligger dock i Solna 

kommun, inte i Sollentuna. Vi vill upprepa, som Solna tidigare påpekat, att det är väldigt viktigt 

att alla förslag som faktiskt berör en kommun, finns med under rätt rubrik i remissmaterialet. Att 

dra in stopp på linje 178 på denna hållplats skulle göra att resmöjligheter härifrån mot 

Bergshamra och Danderyd begränsas. Vi kompletterar därför förvaltningens förslag med att 

avstyrka denna åtgärd. I övrigt instämmer vi till fullo i det som står i förvaltningens förslag. 

Pehr Granfalk (M) Marianne Damström Gereben (L) 

Bernhard Huber (MP) Anna Lasses (C) 

Samuel Klippfalk (KD) 

Bilaga 5 till KS/2022-05-16 § 53
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