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§ 116 
Fastställande av föredragningslista (KS/2018:207) 
 
Kommunfullmäktige fastställer utsänd föredragningslista. 
 
 
 

§ 117 
Enkel fråga av Leif Åsbrink López (V)  till skolnämndens 
ordförande om ungdomsmottagningen (KS/2022:96) 
 
Leif Åsbrink López (V) har ställt en enkel fråga till skolnämndens ordförande om 
ungdomsmottagningen. 
 
Efter att kommunfullmäktige beslutat att frågan får ställas besvaras den av Marianne 
Damström-Gereben (L). 
 
 
 

§ 118 
Enkel fråga av Thomas Magnusson (V) till 
kommunstyrelsens ordförande om Rödingarnas namnbyte 
(KS/2022:97) 
 
Kommunfullmäktige beslutar att bordlägga frågan. 
 
 
 
 

§ 119 
Svar på interpellation av Peter Rangwe (S) till barn- och 
förskolenämndens ordförande om barngruppernas storlek 
och läroplanen (KS/2021:197) 
 
Peter Rangwe (S) har till kommunfullmäktiges sammanträde den 25 oktober 2021 § 276 
inkommit med rubricerad interpellation. 
 
Barn- och förskolenämndens ordförande har vid dagens sammanträde besvarat 
interpellationen. 
 
Peter Rangwe (S), Anna Lasses (C) och Linda Cigéhn (V) yttrar sig i debatten. 
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§ 120 
Svar på interpellation av Peter Rangwe (S) till barn- och 
förskolenämndens ordförande angående framtida 
förskoleplatser i Västra Skogen (KS/2021:198) 
 
Peter Rangwe (S) har till kommunfullmäktiges sammanträde den 25 oktober 2021 § 276 
inkommit med rubricerad interpellation. 
 
Barn- och förskolenämndens ordförande har vid dagens sammanträde besvarat 
interpellationen. 
 
Peter Rangwe (S), Anna Lasses (C) och Sara Kukka-Salam (S) yttrar sig i debatten. 
 
 
 

§ 121 
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) 
 
Peter Rangwe (S) har till kommunfullmäktiges sammanträde den 25 oktober 2021 § 276 
inkommit med rubricerad interpellation. 
 
Barn- och förskolenämndens ordförande har vid dagens sammanträde besvarat 
interpellationen. 
 
Peter Rangwe (S), Anna Lasses (C), Monika Mannerström Skog (M), Eva Eriksson (S) 
Sara Kukka-Salam (S) Faradj Koliev (S) och Elisabet Brolin (S) yttrar sig i debatten. 
 
 
 

§ 122 
Svar på interpellation av Peter Rangwe (S) till barn- och 
förskolenämndens ordförande om matsvinn i Solnas 
förskolor (KS/2021:225) 
 
Peter Rangwe (S) har till kommunfullmäktiges sammanträde den 29 november 2021 § 
294 inkommit med rubricerad interpellation. 
 
Barn- och förskolenämndens ordförande har vid dagens sammanträde besvarat 
interpellationen. 
 
Peter Rangwe (S), Anna Lasses (C) och Tove Pehrsson (V) yttrar sig i debatten. 
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§ 123 
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. 
 
 
 

§ 124 
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. 
 
 
 
 

§ 125 
Svar på interpellation av Sandra Lindström (V) och Kerstin 
Scheutz (V) till tekniska nämndens ordförande om Gula villan 
vid Råsunda skola (KS/2022:11) 
 
Kommunfullmäktige beslutar att bordlägga interpellationen. 
 
 
 
 

§ 126 
Svar på interpellation av Eva Eriksson (S) till skolnämndens 
ordförande om nedmonteringen av Solnas 
fritidshemsverksamhet (KS/2022:14) 
 
Kommunfullmäktige beslutar att bordlägga interpellationen. 
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§ 127 
Svar på interpellation av Elisabet Brolin (S) till 
omvårdnadsnämndens ordförande om Äldreomsorgslyftet 
(KS/2022:15) 
 
Kommunfullmäktige beslutar att bordlägga interpellationen. 
 
 
 
 

§ 128 
Svar på interpellation av Mats Fyhr (SD) till tekniska 
nämndens ordförande om Tomteboda stationshus 
(KS/2022:40) 
 
Kommunfullmäktige beslutar att bordlägga interpellationen. 
 
 
 
 

§ 129 

Svar på interpellation av Sandra Lindström (V) och Kerstin 
Scheutz (V) till tekniska nämndens ordförande om 
Hannebergs parklek (KS/2022:46) 
 
Kommunfullmäktige beslutar att bordlägga interpellationen. 
 
 
 
 

§ 130 
Svar på interpellation av Sandra Lindström (V) och Kerstin 
Scheutz (V) till tekniska nämndens ordförande om 
Rödingarna (KS/2022:65) 
 
Kommunfullmäktige beslutar att bordlägga interpellationen. 
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§ 131 
Svar på interpellation av Atilla Yavuz (V) och Tove Pehrsson 
(V) till tekniska nämndens ordförande om solceller 
(KS/2022:66) 
 
Kommunfullmäktige beslutar att bordlägga interpellationen. 
 
 
 
 
 

§ 132 
Svar på interpellation av Linda Cigéhn (V) och Sandra 
Lindström (V) till skolnämndens ordförande om 
resursskolorna (KS/2022:68) 
 
Kommunfullmäktige beslutar att bordlägga interpellationen. 
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§ 133 
Godkännande av fusionering av Råsunda Förstads AB och 
Fastighetsaktiebolaget Falkeneraren (KS/2022:82) 
 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 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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§ 134 
Godkännande av exploateringsavtal med Vattenfall AB 
avseende regionnätstation Tomteboda 10 (KS/2022:81) 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige godkänner 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. 
 
Yrkanden 
Torsten Svenonius (M) föreslår att kommunfullmäktige beslutar enligt 
kommunstyrelsens förslag. 
 
Mats Fyhr (SD) och Kjell Johansson (SD) föreslår att kommunfullmäktige beslutar att 
återremittera ärendet enligt motivering i bilaga 3. 
 
Torsten Svenonius (M), Mats Fyhr (SD) och Kjell Johansson (SD) yttrar sig i debatten. 
 
Beslutsgång 
Ordförande konstaterar att det finns två förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag 
Förslag om återremiss enligt bilaga 3. 
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Ordförande konstaterar att ärendet inte ska återremitteras utan avgöras idag samt att 
kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag 
 
Reservation  
Mats Fyhr (SD) och Kjell Johansson (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för 
eget förslag. 
 
 
 
  



 
SOLNA STAD 
 

Protokoll 2022-05-30   
 SID 13 (21) 

 

 Signatur  
 
 

§ 135 
Antagande av detaljplan för Tomteboda 10, ny 
regionnätstation (KS/2022:81) 
 
Beslut 
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. 
 
Yrkanden 
Torsten Svenonius (M) föreslår att kommunfullmäktige beslutar enligt 
kommunstyrelsens förslag. 
 
Mats Fyhr (SD) föreslår att kommunfullmäktige beslutar att återremittera ärendet enligt 
motivering i bilaga 4. 
 
 
Torsten Svenonius (M), Mats Fyhr (SD) och Kjell Johansson (SD) yttrar sig i debatten. 
 
Beslutsgång 
Ordförande konstaterar att det finns två förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag 
Förslag om återremiss enligt bilaga 4. 
 
Ordförande konstaterar att ärendet inte ska återremitteras utan avgöras idag samt att 
kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag 
 
Reservation  
Mats Fyhr (SD) och Kjell Johansson (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för 
eget förslag. 
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§ 136 
Svar på motion av Sara Kukka-Salam (S) om att modernisera 
Hagalunds centrum för att öka tryggheten, M:4/2022 
(KS/2022:42) 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att förklara motionen besvarad. 
 
Sammanfattning 
Sara Kukka Salam (S) inkom med rubricerade motion till kommunfullmäktige i februari 
2022. I motionen föreslås att kommunstyrelsen ska få i uppdrag att, i samarbete med 
berörda förvaltningar och externa aktörer, påbörja arbetet med att omvandla Hagalunds 
centrum till en modern mötesplats med lokaler för såväl utökad kommersiell service 
som för föreningsliv och kommunal verksamhet. Bakgrunden till motionen är behovet 
av ett utökat trygghetsarbete och förebyggande insatser för att vända den ökade 
brottsaktiviteten i Hagalund.  
  
Inledningsvis kan stadsledningsförvaltningen konstatera att det pågår ett stort arbete i 
staden med brottsförebyggande och trygghetsskapande åtgärder i Hagalund för att 
understödja polisen i arbetet med att bekämpa kriminaliteten. Ett fokusområde för 
stadens insatser är Förstärkt närvaro där fritidsverksamheten har utvecklats och 
breddats för att på ett ännu bättre sätt kunna söka upp ungdomar och arrangera 
aktiviteter för ungdomar tillsammans med föreningslivet i Hagalund. Varje helg 
arrangerar fritiden tillsammans med exempelvis AIK Fotboll aktiviteter för ungdomar i 
Hagalund både inomhus och utomhus. Ett annat fokusområde är Förstärkt samverkan, 
där samverkan mellan polis, skola, fritid och socialtjänst har förstärkts för att kunna 
identifiera Solnaungdomar som kan befinna sig i riskzonen för framtida kriminalitet 
eller missbruk och kunna sätta in effektiva insatser.  
 
Ett tredje fokusområde är Utveckling av stadsmiljön, där inriktningen är att utveckla 
och förstärka skötseln av stadsmiljön i Hagalund. Ett särskilt fokus ligger på tre platser i 
Hagalund: Hagalunds torg, Hagalundsgatan och området bakom Sunnanskolan. För 
närvarande pågår en utbyggnad av en ny aktivitetsyta med bl a fotbollsplan och utegym 
bakom Sunnanskolan, som ska kunna användas av fritiden, föreningslivet och boende i 
stadsdelen. Det pågår också ett arbete med att ta fram ett förslag för utvecklingen av 
Hagalunds torg som en mötesplats i Hagalund. I det arbetet berörs också Hagalunds 
centrum och dialog förs med Bostadsstiftelsen Signalisten och Rikshem, för att ta fram 
ett bra förslag för utvecklingen av platsen. Med hänvisning till det pågående arbetet 
föreslås motionen förklaras besvarad. 
 
Yrkanden 
Magnus Persson (C), Peter Edholm (L), Samuel Klippfalk (KD) och Magnus Nilsson 
(M) föreslår att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 
 
Sara Kukka-Salam (S), Joakim Edhborg (S), Tove Pehrsson (V), Fredrik Johansson (S) 
och Leif Åsbrink Lòpez (V) föreslår att kommunfullmäktige beslutar att bifalla 
motionen. 
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Sara Kukka-Salam (S), Magnus Persson (C), Joakim Edhborg (S), Peter Edholm (L), 
Samuel Klippfalk (KD), Tove Pehrsson (V), Mats Fyhr (SD), Magnus Nilsson (M), 
Arion Chryssafis (M), Fredrik Johansson (S), Leif Åsbrink López (V), Torsten 
Svenonius (M) och Bernhard Huber (MP) yttrar sig i debatten.  
 
Beslutsgång 
Ordförande konstaterar att det finns två förslag till beslut: 
Kommunstyrelsens förslag  
Bifall till motionen 
 
Ordförande ställer förslagen mot varandra var för sig och konstaterar att 
kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 
 
Omröstning begärs. 
 
Omröstningsordning 
Ordförande föreslår följande omröstningsgång: 
Ja röstar den som är för kommunstyrelsens förslag. 
Nej röstar den som är för bifall till motionen 
 
Omröstningsresultat 
Omröstningsresultat redovisas i bilaga 5. Kommunfullmäktige har därmed 40 ja-röster, 
20 nej-röster, 0 röster avstår samt 1 frånvarande röster. Ordförande konstaterar att 
kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 
 
Reservation 
Sara Kukka-Salam (S) och Linda Cigéhn (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för 
eget förslag. 
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§ 137 
Svar på motion av Joakim Edhborg (S) om att 
uppmärksamma det moderna Hagalunds femtioårsjubileum 
med ett märkesår M:1/2022 (KS/2022:16) 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 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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Uppehåll i sammanträdet 
Ordförande beslutar om uppehåll i sammanträdet kl. 20:48 
Ordförande återupptar sammanträde kl. 21:00. 
 
Yrkanden 
Lars Rådén (M) och Peter Edholm (L) föreslår att kommunfullmäktige beslutar enligt 
kommunstyrelsens förslag. 
 
Joakim Edhborg (S), Faradj Koliev (S) och Lars Åsbrink López (V) föreslår att 
kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen. 
 
 
Joakim Edhborg (S), Lars Rådén (M), Peter Edholm (L), Faradj Koliev (S), Kjell 
Johansson (SD) och Leif Åsbrink López (V) yttrar sig i debatten. 
 
Beslutsgång 
Ordförande konstaterar att det finns två förslag till beslut: 
Kommunstyrelsens förslag 
Bifall till motionen 
 
Ordförande ställer förslagen mot varandra var för sig och konstaterar att 
kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 
 
Reservation 
Sara Kukka-Salam (S) och Linda Cigéhn (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för 
bifall till motionen. 
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§ 138 
Svar på motion av Sandra Lindström mfl (V) om att sluta 
sälja Norrenergis utsläppsrätter, M20/2021 (KS/2021:224) 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 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 
Peter Edholm (L) och Victoria Johansson (MP) föreslår att kommunfullmäktige 
beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 
 
Tove Pehrsson (V) föreslår att kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen. 
 
Tove Pehrsson (V), Ebbe Adolfsson (S), Peter Edholm (L), Niklas Wykman (M), Faradj 
Koliev (S) och Victoria Johansson (MP) yttrar sig i debatten. 
 
Beslutsgång 
Ordförande konstaterar att det finns två förslag till beslut: 
Kommunstyrelsens förslag 
Bifall till motionen 
 
Ordförande ställer förslagen mot varandra var för sig och konstaterar att 
kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 
 
Reservation 
Linda Cigéhn (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för bifall till motionen. 
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§ 139 
Svar på motion av Sandra Lindström mfl (V) om nollvision 
mot våld i nära relationer M:6/2022 (KS/2022:47) 
 
Kommunfullmäktige beslutar att bordlägga motionen. 
 
 

§ 140 
Avsägelse av uppdrag i tekniska nämnden (KS/2020:188) 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige befriar Karoline Sandar (S) från sitt uppdrag. 
 
Sammanfattning 
Karoline Sandar (S) har avsagt sig uppdraget som ersättare i tekniska nämnden. 
 
 
 

§ 141 
Avsägelse av uppdrag i stiftelsen Filmstadens kultur 
(KS/2018:259) 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige befriar Bo Tengberg (S) från sitt uppdrag. 
 
Sammanfattning 
Bo Tengberg (S) har avsagt sig uppdraget som ledamot i stiftelsen Filmstadens kultur. 
 
 
 
 

§ 142 
Fyllnadsval i arvodeskommutten (KS/2018:209) 
 
Kommunfullmäktige beslutar att som ledamot i arvodeskommittén för resterande 
mandatperiod utse: 
 
(S) 690127 Georgios Kontorinis, Hagalundsgatan 40, 169 64 Solna (ledamot) 
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§ 143 
Meddelanden (KS/2022:92) 
 
Kommunfullmäktige tar del av utsända meddelanden. 
 
 
 
 
 

§ 144 
Nya motioner (KS/2022:94) 
 
Kommunfullmäktige godkänner att följande motioner får ställas: 
 
Motion av Faradj Koliev (S) om att inrätta ett konstbibliotek, M:8/2022 (KS/2022:94) 
 
 
 
 



Bilaga 1 till KF/2022-05-30 Närvaro ledamöter 
 
Solna kommunfullmäktige den 30 maj 2022  

Ledamot Logg Tjänstgörande ersättare 
Lars Rådén (M) X   
Anton Vajk (M) X  
Pehr Granfalk (M) Göran Stark autoers. kl. 18:34  
Arion Chryssafis (M) X   
Helene Ekegren (M) X   
Lars-Erik Salminen (M) X   
Marianne Damström Gereben (L) §§ 116-122, 133-137 Lars Granath §§ 123-132, 138-146 

Peter Edholm (L) X   
Martin Andreasson (L) X   
Birgitta Svensson (L) X   
Ingela Karlsson (SD) X   
Msciwoj Swigon (SD)  Ludvig Grufman 
Ajla Mehinovic Avdic (S)  Per-Ove Nelstrand 
Peter Rangwe (S) X   
Ebbe Adolfsson (S) X   
Johan Wahlstedt (S) X   
Alexandra Bosnjakovic (M)  Egon Eriksson 
Niklas Wykman (M) X  
Lennart Hultqvist (M)  Jon Pettersson 
Zanna Mårtensson (M) X   
Torsten Svenonius (M) X   
Magnus Persson (C) X   
Anna Lasses (C) §§ 116-122, 133 Axel Östlund §§ 123-132, 134-146 
Marcela Arosenius (C) X   
Martin Karlsson (C) X   
Mats Fyhr (SD) X   
Thomas Stenrup (SD) X   
Kjell Johansson (SD) X   
Hélène Sevastik (S)  Katsiaryna Strachal 
Sara Kukka-Salam (S) X   
Elisabet Brolin (S) X   
Gunilla Åberg (S) X   
Rita Ghebreselassie (S)  Fredrik Johansson 
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   
Susanne Nordling (MP)  Terence Hales 
Jacques de Maré (MP) X  
Martin Marmgren (MP)  Marina Peregonchuk 
Georgios Kontorinis (S)  Sune Holmgren 
Eva Eriksson (S) X  
Cecilia Bravo (S)  Joakim Edhborg 
Sophia Andersson (S)  Alexander Canizares Dahlström 
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)  Leif Åsbrink  
Linda Cigéhn (V) X  
Sandra Lindström (V)   
Tove Pehrsson (V) X   
Thomas Magnusson (V) X   
Anders Ekegren (L) X   

 



Bilaga 2 till KF/2022-05-30 Närvaro ersättare 
 
Solna kommunfullmäktige den 30 maj 2022  

Ersättare Närvarande 
* Eva Gustavsson (M)  
* Klas Lindblom (M)  
* Thomas Wallin (M)  
* Göran Stark (M) X  
* Sungmee Gundlegård (M)  
* Egon Eriksson (M) X 
* Jon Pettersson (M) X 
* Eva Holmqvist (M) X 
* Christopher Denker (M) X 
* Ida Dahlgren (M)  
* Axel Östlund (C) X 
* Lena Westin (C) X 
* Lars Granath (L) X 
* Sukrî Demir (L) X  
* Anne Utter (L) X 
* Ansgar Toscha (KD) X 
* Nataliya Hulusjö (KD) X 
* Per-Ove Nelstrand (S) X 
* Katsiaryna Strachal (S) X 
* Fredrik Johansson (S) X 
* Signe Levin (S)  
* Sune Holmgren (S) X 
* Joakim Edhborg (S) X 
* Alexander Canizares Dahlström (S) X 
* Ruben Wågman (S)  
* Gunnar Ljuslin (V)  
* Inger Grape-Olausson (V)  
* Leif Åsbrink (V) X 
* Terence Hales (MP) X 
* Marina Peregonchuk (MP) X 
* Philip Lantz (MP) X 
* Åke Forslund (SD)  
* Ludvig Grufman (SD) X 
* Stefan Nero (SD)  

 



Solna kommunfullmäktige den 30 maj 2022 

Yrkande - Antagande av detaljplan för Tomteboda 10, ny regionnätstation 
(KS/2022:81). 

Kommunstyrelsen gav den 15 juni 2015 byggnadsnämnden i uppdrag att påbörja planarbete 
för fastigheten Tomteboda 10 för uppförande av en ny regionnätstation. Det är en av två nya 
regionstationer som gör att Solna kan få tillgång till elektricitet.  
I området sydöst om den planerade transformatorstationen har under 2020 en ny detaljplan 
vunnit laga kraft, som tillåter att det byggs bostäder och även förskola på intilliggande 
fastighet. Norr om den ligger idag en bensinstation. 

Enligt det bifogade underlaget till beslutet finns det en risk för explosion och brand i 
transformatorstation vilket inte gått spårlöst förbi i projekteringen. 2016 gjordes en riskanalys, 
2018 en till och 2021 ytterligare en.  
Storstockholms brandförsvar gav ett svar daterat 22 nov 2021 där man uppgav att man inte är 
helt nöjd utformningen av anläggningen med tanke på närhet till känslig bebyggelse i 
omedelbar närhet av transformatorstationen.  

I riskanalys 4, som är en komplettering daterad 2022-04-21 framkommer det att: 
"För transformatorerna som är placerade utomhus anger standarden EN 61936-1 att ett avstånd 
på 20 meter ska upprätthållas mellan transformatorer och brännbar byggnadsfasad. Det finns 
dock inga riktlinjer i standarden EN 61936-1 för säkerhetsavstånd till inbyggda transformatorer, 
endast för transformatorer utomhus". 

"I arbetet med intilliggande detaljplan för del av kv Tomteboda m fl. vid Solnavägen (Solna stad 
2020) har värmestrålningsberäkningar genomförts för det mycket osannolika scenariot att oljan 
i transformatorstationen brinner och att det har blivit ett större hål i fasaden. Beräkningarna är 
genomförda av Brandskyddslaget (2020) och kritiska strålningsnivåer endast når 10 meter från 
transformatorstationens fasad. Avstånden till den planerade bebyggelsen inom kv Tomteboda 
m fl. vid Solnavägen planeras på 10,7 meter." 

"Vad gäller olycksrisk (brand, explosion och utsläpp av olja till miljön) bedöms risknivån för 
omgivande bebyggelse vara acceptabel med de riskreducerande åtgärder som Vattenfall 
angett avseende byggnadens tålighet mot tryckuppbyggnad, tryckavlastningssystem och 
brandteknisk klass på byggnaden. 
Utvändigt placerad ljud- och ljussignal som är kopplad till branddetektor i 
transformatorbyggnaden bör installeras så att omgivningen kan bli varse en eventuell brand i 
byggnaden. 
Kommunen rekommenderas att tillse att personalen på förskolan informeras om hur de ska 
agera när ett larm går vid transformatorstationen, exempelvis att barn flyttas inomhus. Detta är 
dock inte något som hanteras inom planbestämmelser, och det är inte heller något krav för att 
kunna genomföra den aktuella detaljplanen". 

Därför ser Sverigedemokraterna med oro på att dessa åtgärder inte är tillräckliga och utformas 
på extremt snäva säkerhetsmarginaler. Förskolan planeras ligga 10,7 meter från nätstationens 
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Solna kommunfullmäktige den 30 maj 2022 

vägg, vilket är 0,7 m ifrån kritiska strålningsnivåer. Placering bedöms således inte förhindra eller 
begränsa skador på människor och byggnader i stationens omedelbara närhet. 
 
Med anledning av ovanstående yrkar Sverigedemokraterna  

Att återremittera detaljplanen i syfte att öka säkerhetsmarginalerna genom att se över 
placering av nätstationen samt förstärka skyddssystem och byggnader som inhyser 
transformationer.  

 



Solna kommunfullmäktige den 30 maj 2022 

Yrkande - Exploateringsavtal med Vattenfall AB avseende regionnätstation 
Tomteboda 10 (KS/2022:81) 

Kommunstyrelsen gav den 15 juni 2015 byggnadsnämnden i uppdrag att påbörja planarbete 
för fastigheten Tomteboda 10 för uppförande av en ny regionnätstation. Det är en av två nya 
regionstationer som gör att Solna kan få tillgång till elektricitet.  
I området sydöst om den planerade transformatorstationen har under 2020 en ny detaljplan 
vunnit laga kraft, som tillåter att det byggs bostäder och även förskola på intilliggande 
fastighet. Norr om den ligger idag en bensinstation. 

Enligt det bifogade underlaget till beslutet finns det en risk för explosion och brand i 
transformatorstation vilket inte gått spårlöst förbi i projekteringen. 2016 gjordes en riskanalys, 
2018 en till och 2021 ytterligare en.  
Storstockholms brandförsvar gav ett svar daterat 22 nov 2021 där man uppgav att man inte är 
helt nöjd utformningen av anläggningen med tanke på närhet till känslig bebyggelse i 
omedelbar närhet av transformatorstationen.  

I riskanalys 4, som är en komplettering daterad 2022-04-21 framkommer det att: 
"För transformatorerna som är placerade utomhus anger standarden EN 61936-1 att ett avstånd 
på 20 meter ska upprätthållas mellan transformatorer och brännbar byggnadsfasad. Det finns 
dock inga riktlinjer i standarden EN 61936-1 för säkerhetsavstånd till inbyggda transformatorer, 
endast för transformatorer utomhus". 

"I arbetet med intilliggande detaljplan för del av kv Tomteboda m fl. vid Solnavägen (Solna stad 
2020) har värmestrålningsberäkningar genomförts för det mycket osannolika scenariot att oljan 
i transformatorstationen brinner och att det har blivit ett större hål i fasaden. Beräkningarna är 
genomförda av Brandskyddslaget (2020) och kritiska strålningsnivåer endast når 10 meter från 
transformatorstationens fasad. Avstånden till den planerade bebyggelsen inom kv Tomteboda 
m fl. vid Solnavägen planeras på 10,7 meter." 

"Vad gäller olycksrisk (brand, explosion och utsläpp av olja till miljön) bedöms risknivån för 
omgivande bebyggelse vara acceptabel med de riskreducerande åtgärder som Vattenfall 
angett avseende byggnadens tålighet mot tryckuppbyggnad, tryckavlastningssystem och 
brandteknisk klass på byggnaden. 
Utvändigt placerad ljud- och ljussignal som är kopplad till branddetektor i 
transformatorbyggnaden bör installeras så att omgivningen kan bli varse en eventuell brand i 
byggnaden. 
Kommunen rekommenderas att tillse att personalen på förskolan informeras om hur de ska 
agera när ett larm går vid transformatorstationen, exempelvis att barn flyttas inomhus. Detta är 
dock inte något som hanteras inom planbestämmelser, och det är inte heller något krav för att 
kunna genomföra den aktuella detaljplanen". 

Därför ser Sverigedemokraterna med oro på att dessa åtgärder inte är tillräckliga och utformas 
på extremt snäva säkerhetsmarginaler. Förskolan planeras ligga 10,7 meter från nätstationens 
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vägg, vilket är 0,7 m ifrån kritiska strålningsnivåer. Placering bedöms således inte förhindra eller 
begränsa skador på människor och byggnader i stationens omedelbara närhet. 
 
Med anledning av ovanstående yrkar Sverigedemokraterna  

Att återremittera exploateringsavtalet i syfte att öka säkerhetsmarginalerna genom att se över 
placering av nätstationen samt förstärka skyddssystem och byggnader som inhyser 
transformationer.  

 



Bilaga 5 till KF/2022-05-30 
Svar på motion av Sara Kukka-Salam (S) om att modernisera Hagalunds centrum för att öka tryggheten, 
M:4/2022 (KS/2022:42) 

Ledamöter Parti Ersättare Ja Nej Avstår Frånvarande 
Lars Rådén                               (M)                                                 X        
Anton Vajk                               (M)                                                 X        
Pehr Granfalk                            (M)        Göran Stark                              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)                                                X        
Msciwoj Swigon                           (SD)       Ludvig Grufman                           X        
Ajla Mehinovic Avdic                     (S)        Per-Ove Nelstrand                         X      
Peter Rangwe                             (S)                                                  X      
Ebbe Adolfsson                           (S)                                                  X      
Johan Wahlstedt                          (S)                                                  X      
Alexandra Bosnjakovic                    (M)        Egon Eriksson                            X        
Niklas Wykman                            (M)                                                 X        
Lennart Hultqvist                        (M)        Jon Pettersson                           X        
Zanna Mårtensson                         (M)                                                 X        
Torsten Svenonius                        (M)                                                 X        
Magnus Persson                           (C)                                                 X        
Anna Lasses                              (C)        Axel Östlund                             X        
Marcela Arosenius                        (C)                                                 X        
Martin Karlsson                          (C)                                                 X        
Mats Fyhr                                (SD)                                                X        
Thomas Stenrup                           (SD)                                                X        
Kjell Johansson                          (SD)                                                X        
Hélène Sevastik                          (S)        Katsiaryna Strachal                       X      
Sara Kukka-Salam                         (S)                                                  X      
Elisabet Brolin                          (S)                                                  X      
Gunilla Åberg                            (S)                                                  X      
Rita Ghebreselassie                      (S)        Fredrik Johansson                         X      
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        
Susanne Nordling                         (MP)       Terence Hales                            X        
Jacques de Maré                          (MP)                                                X        
Martin Marmgren                          (MP)       Marina Peregonchuk                       X        
Georgios Kontorinis                      (S)        Sune Holmgren                             X      
Eva Eriksson                             (S)                                                  X      
Cecilia Bravo                            (S)        Joakim Edhborg                            X      
Sophia Andersson                         (S)        Alexander Canizares 

            
 X      

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)        Leif Åsbrink                              X      
Linda Cigéhn                             (V)                                                  X      
Sandra Lindström                         (V)                                                    X  
Tove Pehrsson                            (V)                                                  X      
Thomas Magnusson                         (V)                                                  X      
Anders Ekegren                           (L)                                                 X        

SUMMA: 40 20 0 1 
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