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§ 64 
Fastställande av föredragningslista 
 
Kommunstyrelsen fastställer utsänd föredragningslista. 
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§ 65 
Budgetuppföljning per april 2022 för kommunstyrelsen 
(KS/2021:2) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen tar del av kommunstyrelsens budgetuppföljning per april 2022. 
 
Sammanfattning 
Under år 2022 sker uppföljning av nämndernas verksamhet och ekonomi per april samt 
delårsrapport per den 31 augusti och årsredovisning per den 31 december. Uppföljning 
till kommunfullmäktige sker per delårsrapport och årsredovisning. Kommunstyrelsens 
verksamhetsplan och budget omfattar även valnämnden, överförmyndarnämnden, 
arvodeskommittén, internationella kommittén, likabehandlingskommittén samt de 
rådgivande organen; rådet för funktionshinderfrågor, trygghetsrådet samt 
pensionärsrådet. 
 
Kommunfullmäktige beslutade i stadens verksamhetsplan och budget för 2022 om fyra 
mål (tillika stadens övergripande mål) och nio uppdrag för kommunstyrelsen. Arbetet 
utifrån nämndmålen och genomförandet av uppdragen fortskrider enligt plan. 
Uppdragen om att göra en inventering av vakanta lokaler i stadens fastighetsbestånd 
och om att ta fram en handlingsplan för att främja psykisk hälsa hos barn och 
ungdomar i Solna har avrapporterats till kommunstyrelsen i maj. 
 
Kommunstyrelsen har, genom stadsledningsförvaltningen, haft fokus på att leda och 
samordna Solna stads arbete med att säkerställa beredskap för att möta konsekvenserna 
av kriget i Ukraina för Solna. Det har framför allt handlat om att kunna ta emot de som 
befinner sig på flykt. Arbetet har skett med berörda förvaltningar inom staden och med 
övriga kommuner, Länsstyrelsen, Migrationsverket, Polisen och Försvarsmakten inom 
ramen för Samverkan Stockholmsregionen. 
 
Det har även varit ett stort fokus på Solnas framtida utveckling. Staden har beslutat att 
bygga en ny F-3 skola i Järvastaden med kapacitet för 240 barn för att säkerställa att 
barn i förskoleålder kan gå i skola i närområdet. Det har också tecknats 
principöverenskommelser med Järvastaden AB om att påbörja detaljplanearbete som 
möjliggör nya bostäder i Järvastaden och med Balder om utveckling av nya bostäder i 
kvarteret Byggmästaren. Ett avtal har även tecknats med Fabege om medfinansiering av 
överdäckningen vid Solna station. 
 
Därutöver har kommunstyrelsen beslutat om riktlinjer för bostadsförsörjningen, om en 
vägledning för genomförande av barnkonsekvensanalyser och om att föreslå 
kommunfullmäktige att utöka Käppalaförbundets låneram och att utge ägarlån till 
Käppalaförbundet.  
 
Kommunstyrelsens resultat per 30 april 2022 är ett överskott jämfört med budget på 
11,4 mkr. Överskottet förklaras framförallt av lägre kostnader jämfört med budget. En 
av orsakerna till detta är att medelsreserven för stadens tillväxt och utbyggnad inte har 
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tagits i anspråk, vilket under perioden motsvarar 3,3 mkr. Vidare bidrar alla 
kostnadsposter till de lägre kostnaderna under perioden.  
 
Helårsprognosen för kommunstyrelsen är ett överskott på 12,0 mkr. Avvikelsen beror 
på att medelsreserven som har tillförts kommunstyrelsen inte bedöms tas i anspråk 
samt minskade kapitalkostnader. En osäkerhet finns utifrån utvecklingen av kriget i 
Ukraina. 
 
Helårsprognosen per april för kommunstyrelsens investeringar är 18,4 mkr, vilket är 
13,0 mkr högre än budgeterad ram. Avvikelsen beror framförallt på att budgeten inte 
rymmer investeringsmedel för att täcka beslutet att bygga en ny skola i Järvastaden, som 
kommunstyrelsen beslutade om i februari. Investeringsutfallet för skolbygget beräknas 
till 15 mkr under 2022. Utfall i perioden är 0,1 mkr. 
 
Revisionen följs upp i en egen rapport. Revisionen redovisar en prognos i nivå med 
budget och utfall i perioden är ett överskott med 0,5 mkr i jämförelse med budget. 
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§ 66 
Finansrapport per 30 april 2022 (KS/2022:76) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen tar del av finansrapporten per den 30 april 2022. 
 
Sammanfattning 
För perioden januari till och med april 2022 uppgår finansnettot till -428,2 mkr, varav 
den orealiserade värdeförändringen på värdepapper i kapitalförvaltningen uppgår till -
411,0 mkr. Finansnettot beräknas uppgå till -319,2 mkr för helåret 2022, vilket är 378,5 
mkr lägre än budget. Avvikelsen mot budget förklaras främst av sämre resultat i 
kapitalförvaltningen samt ökade kostnader för indexering av infrastruktur i och med en 
högre inflation än budgeterat. Prognosen är osäker och beroende av 
marknadsutvecklingen för aktier och räntor under resten av året samt utvecklingen av 
konsumentprisindex. 
 
Per sista april var den långsiktiga kapitalförvaltningen värd 3 210,0 mkr att jämföra med 
3 616,6 mkr vid årets början, 2 084,5 mkr per årsskiftet 2020/2021 samt ursprungliga 
insatsen på 600 mkr år 2002. Under 2021 investerades ytterligare 900 mkr i den 
långsiktiga kapitalförvaltningen och den totala investeringen uppgår till 1 500 mkr. 
Inkluderas den kortsiktiga likviditetsförvaltningen uppgår marknadsvärdet till 3 352,4 
mkr.  
 
Hittills i år har det varit en negativ utveckling för såväl svenska som globala aktier. 
Kapitalförvaltningen har för perioden till och med april genererat en avkastning på -
11,2 procent, vilket är 3,2 procentenheter lägre än det jämförelseindex som 
totalportföljen ska mätas mot. Kommunfullmäktiges mål om en årlig avkastning som 
överstiger inflationen med tre procentenheter över en rullande femårsperiod har 
uppnåtts för den senaste femårsperioden. 
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§ 67 
Budgetuppföljning per den 30 april 2022 för Solna stad 
(KS/2021:1) 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att godkänna Solna stads 
budgetuppföljning per april 2022. 
 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att nämnderna får i uppdrag 
att hålla eller förbättra sin helårsprognos mot budget som redovisas i budgetuppföljning 
per april 2022. 
 
Sammanfattning 
Bedömningen per april är att det hittills inte finns några avvikelser avseende mål och 
uppdrag. Bedömningen är därmed att staden kommer att uppfylla kommunfullmäktiges 
övergripande mål, finansiella mål, nämndmål samt uppdrag. En djupare analys och 
bedömning av målen och uppdragen kommer att göras i delårsrapporten per augusti. 
De ekonomiska resultaten är även fortsatt goda. Sammantaget innebär detta att staden 
bedöms uppfylla lagkravet om god ekonomisk hushållning under 2022. 
 
Resultatet för perioden är negativt och uppgår till -178,9 mkr, vilket är en försämring 
med -522,6 mkr i förhållande till motsvarande period föregående år. Såväl 
resultatförändringen som budgetavvikelsen förklaras av orealiserade värdeförändringar i 
värdepapper och ökade indexkostnader för infrastruktursatsningar (finansnetto). Till del 
kompenseras resultatförändringen av att skatteintäkterna är högre än förväntat. 
Prognostiserat resultat för 2022 uppgår till 229,5 mkr, vilket innebär en budgetavvikelse 
på 134,5 mkr. 
 
Resultat efter balanskravsjusteringar och synnerliga skäl är ett av stadens tre finansiella 
mål och uppgår till 242,8 mkr, vilket är 211,2 mkr högre än periodens budgeterade 
resultatmål om 31,7 mkr. Det innebär att staden har uppfyllt lagens krav på balans i 
ekonomin för perioden. Bedömningen för 2022 är ett resultat på 357,9 mkr, vilket är 
262,9 mkr högre än stadens resultatmål (95,0 mkr). 
 
Nämndernas nettokostnader har ökat med 1,0 procent (9,2 mkr) i förhållande till 
motsvarande period föregående år och uppgår till 942,5 mkr. De senaste åren är 
nettokostnaderna i det närmaste oförändrade. Till del kan utvecklingen förklaras av 
pandemin i form av lägre efterfrågan och ökade statliga bidrag för att kompensera 
merkostnader, men nämndernas effektiviseringsarbete för att säkra en god hushållning 
bidrar positivt till nettokostnadernas utveckling. Nettokostnadsutvecklingen avspeglar 
sig även i budgetavvikelsen, som uppgår till +69,5 mkr, vilket är i nivå med 
motsvarande period föregående år (72,0 mkr). Frånsett tekniska nämnden uppvisar 
samtliga nämnder en positiv budgetavvikelse. 
 
Nämndernas nettokostnader är prognostiserade till 3 023,3 mkr och en 
prognosavvikelse på 12,6 mkr. Samtliga nämnders årsprognoser är i balans med budget 
eller bättre, vilket visar att tilldelade budgetramar ger verksamheterna ekonomiska 
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förutsättningar att upprätthålla en god hushållning och service. Därutöver är 
bedömningen att det ej föreligger något behov att ta stadens medelsreserv (10 mkr) i 
anspråk under 2022. 
 
Periodens investeringar uppgår till 27,2 mkr, vilket är en minskning med 23,4 mkr 
jämfört med föregående år och av årets investeringsbudget återstår 161,1 mkr. 
Förändring mot samma period föregående år beror på förra årets anpassning av 
Råsundaskolan för att möta barn- och utbildningsförvaltningens förändrade lokalbehov. 
Årets investeringsprognos uppgår till 175,7, vilket är en positiv prognosavvikelse på 
12,6 mkr. Avvikelsen förklaras i all väsentlighet av den genomlysning av 
investeringsprocessen samt anläggningsregistret som genomförts under 2021. 
 
Nettoinvesteringarna avseende exploateringsverksamheten uppgår till 70,8 mkr för 
perioden januari - april jämfört med 60,3 mkr samma period 2021.De större projekten 
avser simhallsbyggnaden i kvarteret Idrottsplatsen, kvarteret Lagern, kvarteret Hagalund 
4:10 vid Solnavägen samt Mälarbanan. Årsprognosen för investeringar avseende 
exploateringsverksamheten uppgår till 170,0 mkr. 
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§ 68 
Godkännande av nyemission för att ansluta nya delägare i 
Stockholmsregionens Försäkring AB (KS/2022:87) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige godkänna att kommunerna Nykvarn, 
Salem, Sundbyberg, Upplands-Bro, var för sig, erbjuds möjlighet att under perioden 
2022-2023 tillträda som aktieägare i Stockholmsregionens Försäkrings AB och teckna 
försäkringar i bolaget tidigast från och med 2023-01-01. Tillträde sker genom riktad 
nyemission med tilldelning av en aktie per kommuninvånare till priset 100 kr per aktie. 
 
Sammanfattning 
Stockholmregionens Försäkrings AB (SRF AB) bildades år 2008 och ägs av 21 
kommuner i Stockholms län. SRF AB erbjuder försäkringar för egendom, ansvar, trafik, 
fordon och olycksfall till ägarkommunerna samt vissa av deras medförsäkrade bolag 
och andra samägda kommunala intressen.  
 
Kommunerna Nykvarn, Salem, Sundbyberg och Upplands-Bro har under våren 2022 
anmält intresse att kunna tillträda som medlemmar och delägare i SRF AB.  
 
Styrelsen i SRF AB föreslår att fullmäktige i bolagets aktieägande kommuner beslutar 
att kommunerna Nykvarn, Salem, Sundbyberg och Upplands-Bro, var för sig, erbjuds 
möjlighet att under perioden 2022-2023 tillträda som aktieägare och teckna försäkringar 
i bolaget tidigast från och med 2023-01-01. Tillträde sker genom riktad nyemission med 
tilldelning av en aktie per kommuninvånare till priset 100 kr per aktie.  
 
Stadsledningsförvaltningen ser inga hinder för att låta Nykvarn, Salem, Sundbyberg och 
Upplands-Bro ansluta sig till SRF på de villkor som redovisats. Synergieffekterna och 
fördelarna med försäkringssamarbetet ökar med antalet anslutna kommuner. Förslaget 
från SRF AB tillstyrks därmed. 
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§ 69 
Yttrande över Länsstyrelsens remiss ”Regional 
masshanteringsplan för Stockholms län” (KS/2022:78) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att som eget yttrande översända stadsledningsförvaltningens 
tjänsteskrivelse. 
 
Sammanfattning 
Länsstyrelsen Stockholm, Region Stockholm, Storsthlm, Trafikverket och Stockholm 
Stad har gemensamt arbetat fram ett förslag till regional plan för cirkulär och 
resurseffektiv hantering av massor i Stockholms län. Länsstyrelsen har remitterat 
planförslaget till bland annat länets kommuner för synpunkter. Den regionala planens 
övergripande syfte är att skapa förutsättningar för cirkulär och resurseffektiv hantering 
av massor i länet samt en regional samsyn om vilka åtgärder som behövs för att uppnå 
cirkulär och resurseffektiv hantering. 
 
Solna stad är positiv till att främja cirkulär masshantering i regionen och det är därför 
bra att ett förslag till regional masshanteringsplan har arbetats fram. I Solna pågår flera 
stora infrastruktur-, bostads- och arbetsplatsprojekt som givetvis genererar massor i 
olika omfattning, men när det sker är möjligheten begränsad för att enbart hantera 
massorna lokalt och det är därför bra med en regional masshanteringsplan. Samtidigt 
kan staden konstatera att de flesta projekt i Solna som genererar mer betydande 
masshantering genomförs av andra exploatörer än staden. Solna stad anser därför att 
marknadens aktörer kring masshantering måste lyftas fram och deras roll måste 
förtydligas i masshanteringsplanen.  
 
För att underlätta en cirkulär och resurseffektiv hantering av massor är det viktigt att 
massorna ska kunna ses som en resurs för exploatörerna. De otydligheter som finns i 
avfallslagstiftningen och som gör att schaktmassor, jord och sten kan tolkas som avfall 
och inte som en resurs, försvårar arbetet. Lagstiftningen bör istället tolkas på ett sätt 
som främjar möjligheten att återanvända resurserna och därmed öka förutsättningarna 
för en cirkulär och resurseffektiv hantering av massor. Här har Länsstyrelsen, i sin 
myndighetsroll, ett tungt ansvar för att tydliggöra för alla exploatörer, såväl offentliga 
som privata, att lagstiftningen möjliggör en cirkulär hantering av massor. 
 
Vidare anser Solna stad att ytor för masshantering i största möjliga utsträckning ska 
vara tillfälliga och strategiskt lokaliserade i områden med mycket exploatering. Sådana 
ytor kan inte, som föreslås i masshanteringsplanen, pekas ut i översiktsplanen utan 
behöver följa stadens utbyggnad. Ytor för masshantering bör därför huvudsakligen 
tillgodoses i löpande planering och samordning inom och mellan pågående och 
kommande exploateringsprojekt. Mellankommunal samverkan är också viktig när 
närliggande utbyggnadsområden finns på olika sidor av kommungränsen.    
 
I övrigt är förslaget till masshanteringsplan kortfattat med utmaningar och åtgärder 
tydligt, om än övergripande, beskrivna. Däremot är det inte lika tydligt vem som 
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huvudsakligen är ansvarig för att samordna åtgärder som berör flera aktörer och det 
behöver därför tydliggöras.  
 
Stadsledningsförvaltningen föreslår kommunstyrelsen att som eget yttrande översända 
stadsledningsförvaltningens tjänsteskrivelse som yttrande till Länsstyrelsen. 
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§ 70 
Avsiktsförklaring med 4H Stockholms län om etablering av 
en 4H-gård på Överjärva gård, samt avrapportering av 
uppdrag om plan för hur hästverksamheten kan 
vidareutvecklas (KS/2022:98, KS/2022:99) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna avsiktsförklaringen med 4H i Stockholms län 
om en etablering av 4H-gård på Överjärva gård. 
 
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna avrapporteringen av uppdraget från Solna 
stads verksamhetsplan och budget för 2022 om att ta fram en plan för hur 
hästverksamheten kan utvecklas på Överjärva gård, i och med den lämnade 
redovisningen. 
 
Sammanfattning 
I samband med antagandet av verksamhetsplan och budget för 2022 fick 
kommunstyrelsen i uppdrag att tillsammans med berörda nämnder och styrelser ta fram 
en plan för hur hästverksamheten kan vidareutvecklas på Överjärva gård genom hagar, 
boxar och stall. 
 
Stadsledningsförvaltningen konstaterar att det sedan lång tid tillbaka funnits en stor 
samsyn om att djur, och inte minst hästar, är viktiga för att utveckla Överjärva gård som 
besöksmål och natur- och kulturmiljö. Därför kommer förvaltningen för 
arbetsmarknad, kultur- och fritid (AKF) att erbjuda hästverksamhet för de yngre barnen 
i form av knatteridning och för lite äldre barn kommer exempelvis turridning genom ett 
samarbete med Solna Fältrittklubb och Hufvudsta Ridklubb under 2022. 
 
För att ytterligare utveckla hästverksamheten på Överjärva gård har 
stadsledningsförvaltningen tillsammans med AKF tagit kontakt med 4H i Stockholms 
län för att undersöka intresset för att etablera en 4H-gård på Överjärva gård. 
Hästverksamhet är ett centralt inslag i nästan alla 4H-gårdar och en 4H-gård skulle 
samtidigt medverka till att utveckla och öka närvaron av andra djur på Överjärva gård.  
Det visade sig finnas ett stort intresse från 4H:s sida och bedömningen har gjorts om 
att 4H-verksamhet är lämplig och möjlig att bedriva på Överjärva gård. För att gå 
vidare med att klarlägga detaljerna för etableringen av 4H-gården har parterna 
gemensamt tagit fram en avsiktsförklaring för etableringen.  
 
Avsiktsförklaringen innebär att staden och 4H är överens om att etablera en 4H-gård på 
Överjärva gård och att den ska efterlikna en svensk bondgård. Målgruppen för 
verksamheten ska vara barn och unga mellan 6 - 25 år och det ska finnas både öppen 
verksamhet och möjlighet att anordna kurser, utbildningar, läger, ponnyridning, häst- 
och vagnkörning m m. De exakta lokal- och platsspecifika samt ekonomiska 
förutsättningarna ska utreds gemensamt under hösten 2022 med målsättningen att 4H-
gården ska etableras på Överjärva gård under 2023.  
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Stadsledningsförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar att godkänna 
avsiktsförklaringen med 4H i Stockholms län om en etablering av 4H-gård på Överjärva 
gård, samt att uppdraget från verksamhetsplan och budget om en plan för hur 
hästverksamheten kan vidareutvecklas på Överjärva gård därmed är avrapporterat.  
 
Yttrande 
Sara Kukka-Salam (S) lämnar yttrande enligt bilaga 1. 
Linda Cigéhn (V) lämnar yttrande enligt bilaga 2. 
 
  



 
SOLNA STAD 
 

Protokoll 2022-06-07   
 SID 14 (14) 

 

 Signatur  
 
 

§ 71 
Avsägelser 
 
Inga avsägelser vid detta sammanträde. 
 
 

§ 72 
Fyllnadsval i internationella kommittén (KS/2020:203) 
 
Kommunstyrelsen beslutar att som ledamot i internationella kommittén för resterande 
mandatperioden utse: 
 
(MP) 651012 Marina Peregonchuck, Förvaltarvägen 7, 169 68 Solna (ledamot) 
 
 

§ 73 

Anmälan av delegationsbeslut 
 
Inga delegationsbeslut att ta del av vid detta sammanträde. 
 
 

§ 74 
Anmälan av ärendelista 
 
Kommunstyrelsen tar del av utsänd ärendelista. 
 
 

§ 75 

Meddelanden 
 
Inga meddelanden vid detta sammanträde. 
 
 

§ 76 
Godkännande av digitalt deltagande 
 
Kommunstyrelsen godkänner att det digitala deltagandet har skett i enlighet med de 
fastställda riktlinjerna. 
 



Kommunstyrelsen 7 juni 2022 
Ärende 8 Avsiktsförklaring med 4H 
Stockholms län om etablering av en 4H-gård 
på Överjärva gård, samt avrapportering av 
uppdrag om plan för hur hästverksamheten 
kan utvecklas  

YTTRANDE 

Vi socialdemokrater ser positivt på avsiktsförklaringen om att etablera en 4H – gård på Överjärva gård. 

Stadsledningsförvaltningen framhåller att djur, inte minst hästar är viktiga för att utveckla Överjärva gård. 

Vi socialdemokrater har, liksom många solnabor, länge drivit den linjen, både i kommunstyrelsen och i 

Råsunda förstads AB, samt i media och andra kanaler. Vi har i många år krävt att restaureringen av 

ladugården och de andra byggnaderna på Överjärva gård ska starta omgående.  

När vi krävt detta har vi mötts av argument om att det inte skulle vara möjligt att restaurera ladugården till 

rimliga kostnader och att den skulle vara tekniskt utdömd. Några underlag eller kostnadskalkyler har aldrig 

delgivits trots upprepade försök från oss att få ta del av sådana. Istället för att renovera ladugården har 

Solnas blågröna politiker velat riva den och ersätta den med en konferensanläggning och en pergola.  

Vi gläds åt att Solna stad nu, efter att Länsstyrelsen hindrade deras rivningsplaner, är beredda att renovera 

ladugården och låta 4H etablera sig i ladugården. Ladugården lämpar sig väl för natur- och 

kulturverksamhet.  

Ladugården är stor och vi ser inga hinder att flera verksamheter kan rymmas i den och på övriga delar av 

Överjärva gård. Vi ser även fortsatt en möjlighet att etablera ett museum i ladugården som berättar om de 

statarkvinnor som arbetade i den. Med smart planering kan både museum och djurverksamhet rymmas i 

den stora ladugården.   

Inför etableringen av 4H på Överjärva vill vi framhålla att det är viktigt att Solna stad säkerställer att både 

4H och Kulturlandskaparna, som redan bedriver djurverksamhet på Överjärva, får möjligheter att 

blomstra. Kulturlandskaparnas djurhållning är central för att återge en känsla av gammal jordbruksmiljö 

från förr.  

Ponnyridningen som bedrivits på Överjärva gård i mer än 20 år har uppskattats av solnaborna. Vi vill att 

de nu vräkta hästarna välkomnas tillbaka efter att ladugården har renoverats. Staden bör föra dialog med 

berörda föreningar om möjliga samarbetsformer för ponnyverksamhet.  

Solna 7 juni 2022 

Socialdemokraterna 

Bilaga 1 till KS/2022-06-07 § 70



Solna den 7 juni 2022 
Kommunstyrelsen, ärende 8 

KS/2022:98, KS/2022:99 
Avsiktsförklaring med 4H Stockholms län om etablering av en 4H-gård på Överjärva gård, 

samt avrapportering av uppdrag om plan för hur hästverksamheten kan vidareutvecklas 

Yttrande 
Vänsterpartiet ser positivt på avsiktsförklaringen om att etablera en 4H-gård på Överjärva gård. 

Jag håller med stadsledningsförvaltningen som anser att djur, och då inte minst hästar, är en viktig del 
i att utveckla verksamheten på Överjärva gård. Vänsterpartiet har länge drivit denna fråga parallellt 
med att vi velat se en renovering av ladugården och känt stöd för vår linje från många solnabor. Därför 
gläds vi nu åt att Solna stad nu äntligen ska renovera ladugården och låta 4H Stockholms län etablera 
sig där. 

Dock tycker jag att behandlingen av ponnyerna på Överjärva stall kunde sköts på ett betydligt bättre 
sätt än vad nu skett och jag hoppas att det dragits lärdom av detta då jag verkligen inte vill se att även 
Kulturlandskaparna går samma öde till mötes. Snarare vill jag med emfas skicka med ett medskick att 
samarbete snarast möjligt inleds mellan 4H, Kulturlandskaparna och staden så att alla inblandade 
parter kan komma fram till en lösning där alla känner att de på ett bra sätt kan komplettera varandra 
och vara en del i Överjärva gårds framtid. 

Linda Cigéhn 
Vänsterpartiet 

Bilaga 2 till KS/2022-06-07 § 70
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