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§ 77 
Fastställande av föredragningslista 
 
Kommunstyrelsen fastställer utsänd föredragningslista. 
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§ 78 
Planeringsunderlag inför Solna stads verksamhetsplan och 
budget 2023 med inriktning för 2024 och 2025. (KS/2022:1) 
 

Beslut 
• Kommunstyrelsen beslutar om preliminära ekonomiska ramar, investeringsanslag, 

vision, övergripande mål, nämndmål, mått samt styrregler för styrelse och nämnder, 
enligt stadsledningsförvaltningens förslag i tjänsteskrivelsen och utsänt förslag till 
Planeringsunderlag inför Solna stads verksamhetsplan och budget 2023 med 
inriktning för 2024 - 2025 (KS/2022:1). 

• Kommunstyrelsen föreslår en utdebitering för 2023 på 17:12 per skattekrona. 
• Kommunstyrelsen uppdrar åt styrelse och nämnder att utarbeta verksamhetsplan 

och budget anpassad till föreslagna ekonomiska ramar för driftsbudgeten och 
förslag till anslag för investeringar. Verksamhetsplan och budget ska utarbetas enligt 
stadsledningsförvaltningens anvisningar. 

• Kommunstyrelsen uppdrar till styrelse och nämnder att beakta de tvärsektoriella 
frågorna internationellt arbete, likabehandlingsarbete samt det strategiska miljö- och 
klimatarbetet i verksamhetsplan och budget. 

• Kommunstyrelsen uppdrar till styrelse och nämnder att utarbeta nämndspecifik 
internkontrollplan och konkurrensplan. 

• Kommunstyrelsen uppdrar till styrelse och nämnder att se över och anpassa taxor.  
• Kommunstyrelsen uppdrar åt styrelse och nämnder att vidareutveckla åtaganden 

med åtföljande kvalitetsdeklarationer för sin verksamhet. 
• Kommunstyrelsen uppdrar till styrelse, nämnder och stadsdirektören att verkställa 

de uppdrag och intentioner som framgår av förslaget. 
 
Sammanfattning 
Solna stads arbete med verksamhetsplan och budget innebär att kommunstyrelsen i juni 
varje år lämnar ett planeringsunderlag inför verksamhetsplan och budget för 
nästkommande år. Styrelse och nämnder utarbetar därefter verksamhetsplan och 
budget, internkontrollplan samt konkurrensplan utifrån kommunstyrelsens inriktning 
och ekonomiska ramar samt i enlighet med stadsledningsförvaltningens anvisningar och 
tidplan. Respektive nämnd fattar beslut om nämndens verksamhetsplan och budget i 
oktober månad varje år. Verksamhetsplan och budget har en treårig planeringshorisont, 
där det första året utgör budgetåret och de därefter följande två åren utgör planeringsår. 
Investeringarna, som är en del av verksamhetsplan och budget, har en femårig 
planeringshorisont, där det första året utgör budgetåret och de fyra därefter följande 
åren utgör planeringsår. 
 
I november tar kommunstyrelsen fram det slutliga förslaget till verksamhetsplan och 
budget med eventuella förändringar mot föreslagna ramar med anledning av bland 
annat den ekonomiska utvecklingen och ny befolkningsprognos. Kommunfullmäktige 
fastställer mål, uppdrag och ekonomiska ramar till styrelse och nämnder samt skattesats. 
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Förslag till preliminära ekonomiska ramar, investeringsanslag, vision, övergripande mål, 
nämndmål samt styrregler för styrelse och nämnder, framgår av utsänt förslag till 
Planeringsunderlag inför Solna stads verksamhetsplan och budget 2023 med inriktning 
för 2024 - 2025 (KS/2022:1). 
 
Röstförklaring 
Linda Cigéhn (V) deltar inte i beslutet enligt bilaga 1. 
Sara Kukka-Salam (S) deltar inte i beslutet enligt bilaga 2. 
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§ 79 
Avrapportering av två uppdrag, dels om användningen av 
Vasalunds simhall/Vasalunds hallen, dels om utveckling och 
komplettering av Skytteholms idrottsplats inklusive 
Solnahallen (KS/2022:101, KS/2022:102) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna inriktningen för den framtida utvecklingen av 
Vasalunds simhall/Vasalundshallen och Skytteholms idrottsplats inklusive Solnahallen i 
enlighet med förslagen i tjänsteskrivelsen.  
 
Kommunstyrelsen beslutar att ge stadsledningsförvaltningen i uppdrag att planera för 
en utveckling av Vasalunds simhall/Vasalundshallen och Skytteholms idrottsplats i 
enlighet med förslagen i tjänsteskrivelsen. 
 
Kommunstyrelsen beslutar att finansiering av ombyggnaden/upprustningen av 
Vasalunds simhall/Vasalundshallen och Skytteholms idrottsplats inklusive Solnahallen 
ska beaktas i samband med upprättandet investeringsbudget för åren 2023 – 2024.  
 
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna avrapporteringen av uppdragen från Solna 
stads verksamhetsplan och budget för 2022 om att dels utreda användningen av 
Vasalundshallen, Vasalunds simhall och tillhörande markområde, dels se över 
möjligheten att utveckla och komplettera idrottsområdet kring Skytteholms IP och 
Solnahallen. 
 
Sammanfattning 
I Solna stads verksamhetsplan och budget för 2022 fick kommunstyrelsen i uppdrag att 
tillsammans med berörda nämnder dels utreda användningen av Vasalundshallen, 
Vasalunds simhall och tillhörande markområde i samband med att den nya simhallen 
står färdig, dels se över möjligheten att utveckla och komplettera idrottsområdet kring 
Skytteholms IP och Solnahallen. Bakgrunden till uppdragen är behovet av att fortsätta 
att utveckla och rusta Solna som idrottsstad i takt med att staden växer.  
 
Vasalunds simhall och Vasalundshallen uppfördes 1957 integrerade i en och samma 
byggnad och byggnaden har ett kulturhistoriskt värde. Med denna utgångspunkt är 
förslaget att fortsätta att använda byggnaden i dess helhet för idrottsändamål. 
Inriktningen är att renovera de tre befintliga idrottshallarna och att bygga om simhallen 
och övriga lokaler i byggnaden till nya idrottslokaler. Genom en ombyggnad av 
”simhallsrummet” kan en ny idrottshall tillskapas, som kan användas för idrotter såsom 
basket, handboll, innebandy och volleyboll. På motsvarande sätt kan nya idrottslokaler 
tillskapas genom en ombyggnad av övriga ytor i byggnaden, som kan användas för 
mindre ytkrävande idrotter såsom dans, bordtennis, brottning, kampsporter och 
fäktning. Genom denna ombyggnad kan cirka 1600 kvadratmeter nya idrottslokaler 
tillskapas.  
 
 



 
SOLNA STAD 
 

Protokoll 2022-06-20   
 SID 7 (13) 

 

 Signatur  
 
 

Skytteholms idrottsplats invigdes 1967 och är stadens största fotbollsanläggning med 
fyra fotbollsplaner och stödfunktioner såsom omklädningsrum, toaletter, domarrum, 
pressrum, förråd, vaktmästeri och servering. Med utgångspunkt i den översyn som har 
gjorts föreslås att en ombyggnad/renovering görs av Skytteholms idrottsplats. 
Inriktningen föreslås vara att rusta upp och samla idrottsplatsens olika stödfunktioner 
såsom omklädningsrum, toaletter, domarrum och pressrum på ett bättre sätt än idag. 
Även för Solnahallen föreslås en upprustning av anläggningens stödfunktioner såsom 
belysning, toaletter och läktare.  
 
Under förutsättning att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med tjänsteskrivelsens 
inriktning kommer en planerings- och genomförandeorganisation att tillsättas som 
kommer att ansvara för utredning, projektering, upphandling och i övrigt för 
genomförandet av ombyggnaden och upprustningen av Vasalunds 
simhall/Vasalundshallen och Skytteholms idrottsplats. Inriktningen är att 
planeringsarbetet ska kunna göras under hösten 2022/våren 2023 och att det praktiska 
genomförandet ska kunna ske under hösten 2023 och 2024. 
 
Investeringskostnaden för ombyggnaden och renoveringen av Vasalunds 
simhall/Vasalundshallen bedöms uppgå till cirka 100 miljoner kronor och 
upprustningen av Skytteholms idrottsplats inklusive Solnahallen till 50 miljoner kronor. 
Dessa kostnader föreslås finansieras inom ramen för Solna stads investeringsbudget 
och behöver beaktas i samband med upprättandet av stadens investeringsbudget för 
2023 och 2024. 
 
Stadsledningsförvaltningen föreslår, med hänvisning till ovanstående redovisning, att 
kommunstyrelsen beslutar att godkänna avrapporteringen av uppdragen från Solna 
stads verksamhetsplan och budget för 2022 om att dels utreda användningen av 
Vasalundshallen, Vasalunds simhall och tillhörande markområde, dels se över 
möjligheten att utveckla och komplettera idrottsområdet kring Skytteholms IP och 
Solnahallen. 
 
Yrkanden 
Pehr Granfalk (M) föreslår att kommunstyrelsen beslutar enligt förvaltningens förslag. 
Sara Kukka-Salam (S) föreslår att kommunstyrelsen beslutar enligt eget förslag i bilaga 3. 
 
Beslutsgång 
Ordförande konstaterar att det finns två förslag till beslut: 
Förvaltningens förslag 
Sara Kukka-Salams (S) förslag enligt bilaga 3. 
 
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 eget förslag. 
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§ 80
Principöverenskommelse avseende utveckling av 
fastigheten Fräsaren 9 inom Solna Business Park 
(KS/2022:86) 

Beslut 
Kommunstyrelsen godkänner för sin del principöverenskommelse med Fabege 
avseende utveckling av fastigheten Fräsaren 9 inom Solna Business Park.  

Byggnadsnämnden får i uppdrag att påbörja detaljplanearbete i enlighet med 
principöverenskommelsen och stadsledningsförvaltningens tjänsteskrivelse. 

Sammanfattning 
Fabege har i samråd med stadsledningsförvaltningen och miljö- och 
byggnadsförvaltningen tagit fram ett förslag till utveckling av Fabeges fastighet Fräsaren 
9.  

Projektet innebär att markområdet detaljplaneras för ny bebyggelse omfattande ca 20 
000 m2 ljus BTA kontor och centrumändmål samt 500 m2 ljus BTA lokaler för handel. 
Under planarbetet ska även lämpligheten för bostäder inom någon del av volymen 
prövas. Planläggning skall även ske för en ny cykelväg på bro närmast järnvägen och 
utmed fastigheterna Fräsaren 9 och 10, vilken ska utgöra allmän plats och ersätter en 
befintlig cykelväg som försvinner i samband med byggnationen av Mälarbanan.   

Principöverenskommelsen anger att Fabege skall stå för samtliga kostnader avseende 
utredning, projektering och genomförande på kvartersmark. Fabege ska svara för och 
bekosta genomförandet av en ny cykelväg på bro enligt ovan samt ersätta staden för 
kostnader avseende byggandet av anläggningar inom allmän plats. Fabege skall även 
bidra till Stadens medfinansiering av Mälarbanan. Principöverenskommelsen kommer 
att ersättas av ett exploateringsavtal i samband med att detaljplanen läggs fram för 
antagande. 

Stadsledningsförvaltningen är positiv till det framtagna förslaget till utveckling av 
Fabeges fastighet Fräsaren 9. Projektet ligger väl i linje med redan pågående planarbete 
för att utveckla Solna Business Park till en levande och blandad stadsdel med en 
stadsmässig utformning.  

Projektet innebär en välkommen förstärkning av cykelnätet genom en ny cykelväg som 
ersättning för den cykelförbindelse som försvinner i samband med utbyggnaden av 
Mälarbanan. Området har ett utmärkt kollektivtrafikläge, som kommer att förstärkas 
ytterligare genom utbyggnaden av Mälarbanan. Fabege ställer sig beredd att bidra till 
Stadens medfinansiering av Mälarbanan. 
Med hänvisning till att de grundläggande ekonomiska förutsättningarna för staden är 
klarlagda i principöverenskommelsen anser stadsledningsförvaltningen att arbetet med 
ny detaljplan för det aktuella markområdet kan påbörjas. 
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Yrkanden 
Pehr Granfalk (M) föreslår att kommunstyrelsen beslutar enligt förvaltningens förslag. 
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 
Linda Cigéhns (V) förslag enligt bilaga 4. 
 
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 eget förslag. 
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§ 81 
Antagande av riktlinjer för ersättningsskanning (KS/2022:32) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen antar Riktlinjer för ersättningsskanning. 
 
Sammanfattning  
Riktlinjer för ersättningsskanning syftar till att underlätta för verksamheterna att hantera 
frågan om gallring av pappershandlingar efter skanning och att ge exempel på 
handlingar som av olika anledningar inte ska ersättningsskannas. Riktlinjerna är endast 
vägledande.  
 
Solna stad blir alltmer digitaliserad, vilket medför att vi handlägger ärenden med hjälp 
av elektroniska handlingar. Även de handlingar som kommer in eller upprättas på 
papper kan skannas in, digitaliseras, för att möjliggöra en fortsatt elektronisk 
ärendehandläggning. Ersättningsskanning utgör idag en aktivitet i den dagliga 
diarieföringen (registreringen). Efter att en handling har ersättningsskannats är det den 
elektroniska handlingen som tas om hand för arkivering.  
 
För att inte behöva hantera och förvara både pappersoriginal och elektroniska kopior 
gallras pappersoriginalen. Innan en eventuell gallring behöver emellertid lagkrav och 
andra aspekter som kan utgöra hinder för gallringen beaktas. En grundförutsättning är 
att de digitala handlingar som skapas vid ersättningsskanningen ska tillgodose 
allmänhetens rätt att ta del av allmänna handlingar, behovet av information för 
rättskipningen eller förvaltningen samt forskningens behov. De digitala handlingar som 
skapas ska också uppfylla vissa tekniska krav. Skanning, dokumentation och gallring 
måste följa säkra och dokumenterade rutiner för att säkerställa handlingarnas 
autenticitet och informationens kvalitet. Med en väl organiserad och genomtänkt 
hantering ökar möjligheten att ersätta pappersoriginalen med de elektroniska kopiorna. 

Yttrande 
Sara Kukka-Salam (S) och Linda Cigéhn (V) lämnar gemensamt yttrande enligt bilaga 5. 
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§ 82 
Verksamhetsbaserad informationsredovisning (KS/2022:72) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar om att övergå till verksamhetsbaserad 
informationsredovisning.  
 
Sammanfattning 
För att möta nya utmaningar kring dokumentation och bevarande av elektroniska 
handlingar föreslås att Solna stad går över till informationsredovisning som utgår från 
arbetsflöden och processer.  
 
Myndigheters arkiv har redovisats efter principer som utgått från organisationen under en 
lång tid. De principerna har spelat ut sin roll med en ökad digitalisering och med 
organisationsförändringar som påverkar arkivbildningen. Verksamhetsbaserad 
informationsredovisning (VIR) är en modell för att redovisa handlingar/information 
och arkiv. VIR innebär att myndigheter redovisar och strukturerar allmänna handlingar 
och arkiv med utgångspunkt i verksamhetens processer. VIR utgörs av 
redovisningsplaner, hanteringsanvisningar, systemförteckningar och arkivbeskrivningar. 
I de dokumenten kartläggs och dokumenteras den information som uppstår i varje 
myndighets arbetsprocesser.  
 
 
 
  

https://www.regionarkivet.regionstockholm.se/for-regionens-medarbetare/ordlista.html#THandlinginformation
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§ 83
Överklagande till mark- och miljööverdomstolen i ärende om 
detaljplan för kv Flundran – mål nr P 8867-21 (KS/2021:154) 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att stadsledningsförvaltningens förslag till överklagande 
överlämnas till Mark- och miljööverdomstolen. 

Ärendet förklaras omedelbart justerat. 

Sammanfattning 
Den 21 oktober 2021 antog kommunfullmäktige detaljplanen för kv Flundran. 
Detaljplanen överklagades till Mark- och miljödomstolen, som i sin prövning har 
upphävt detaljplanen. Domstolen konstaterar att de tillkommande byggnadernas höjd 
och placering anses leda till att tio lägenheter i befintliga hus kommer att få sådana 
ljusförhållanden att kravet på tillräcklig dagsljusfaktor enligt de allmänna råden i 
Boverkets byggregler inte uppfylls. Vidare anse domstolen att den planerade 
bebyggelsen gör att kvarterets befintliga struktur och boendemiljö kommer att avvika 
från vad som är tillåtet enligt den gällande detaljplanen och att kommunen, genom 
antagande av planen, därför har överskridit det handlingsutrymme plan- och bygglagen 
medger.  

För Solna stad är det angeläget att Mark- och miljödomstolens beslut ändras. 
Detaljplanen tillgodoser ett allmänt intresse av stor betydelse för staden eftersom den 
möjliggör ett tillskott med omkring 100 nya hyresbostäder i ett attraktivt läge i Solna. 
Planförslaget medför att kvarteret blir tätare bebyggt, men det står inte i strid med 
varken krav på anpassning till omgivningen eller krav på skälig hänsyn till befintliga 
förhållanden. Mark- och miljödomstolen har, utan att haft syn på platsen, använt 
felaktiga utgångspunkter för sin bedömning av områdets karaktär och förhållande på 
orten och det har fått avgörande betydelse för domstolens slutsatser. Stadens 
handlingsutrymme har därför begränsats mer än plan- och bygglagen anger i fråga om 
förslagets lämpliga utformning och anpassning till omgivningen. 

Stadsledningsförvaltningen föreslår att staden överklagar mark- och miljödomstolens 
upphävande av detaljplanen till mark- och miljööverdomstolen. Överklagandet framgår 
av bilaga i ärendet där staden i första hand yrkar att mark- och miljödomstolens dom 
upphävs så att detaljplanen för kvarteret Flundran (detaljplanen) vinner laga kraft i sin 
helhet. I andra hand medges att Mark- och miljööverdomstolen får ändra detaljplanen 
för två föreslagna byggnader och i tredje hand medges att Mark- och 
miljööverdomstolen får ändra detaljplanen så att byggrätterna för båda byggnaderna 
tas bort helt. 
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§ 84 
Avsägelser 
 
Inga avsägelser vid detta sammanträde. 
 
 

§ 85 
Fyllnadsval  
 
Inga fyllnadsval vid detta sammanträde. 
 
 
 

§ 86 
Anmälan av delegationsbeslut 
 
Inga delegationsbeslut att ta del av vid detta sammanträde. 
 
 

§ 87 
Anmälan av ärendelista 
 
Kommunstyrelsen tar del av utsänd ärendelista. 
 
 

§ 88 

Meddelanden 
 
Inga meddelanden vid detta sammanträde. 
 
 
 

§ 89 
Godkännande av digitalt deltagande  
 
Kommunstyrelsen godkänner att det digitala deltagandet har skett i enlighet med de 
fastställda riktlinjerna. 
 



Solna den 20 juni 2022 
Kommunstyrelsen, ärende 3 

KS/2022:1 
Planeringsunderlag inför Solna stads verksamhetsplan och budget 2023 med inriktning för 2024 och 2025 

Röstförklaring 

Vänsterpartiet deltar inte i beslutet om planeringsunderlaget inför verksamhetsplan och 
budget för 2023 med inriktning för 2024-2025. 

Vi ser givetvis behovet av att låta nämnderna tidigt få ta del av ett planeringsunderlag för att 
underlätta planeringen av sin verksamhet, men vi kan inte ställa oss bakom det 
planeringsunderlag som här presenteras. 

Planeringsunderlaget innehåller inga politiska prioriteringar fast detta innehåller delar som 
lätt kan tolkas som politiska, som fastställande av skatteuttag och neddragningar av 
verksamhet eftersom uppräkningarna till nämnderna är för låga. 

Vi deltar därför inte i detta beslut om planeringsunderlag. Däremot inkommer vi till 
kommunfullmäktige i november med ett eget budgetförslag. 

Linda Cigéhn 
Vänsterpartiet 

Bilaga 1 till KS/2022-06-20 § 78

V 



Kommunstyrelsen 20 juni 2022 
Ärende 3. Planeringsunderlag för 
verksamhetsplan och budget 2023 

Röstförklaring 

Detta beslut är en del av den årliga budgetprocessen i Solna stad. Den innehåller 
vanligtvis inte politiska prioriteringar och är således ett fastställande av uppdrag till 
nämnder och styrelser.  

Underlaget innehåller dock delar som lätt kan tolkas om politiska, så som fastställande 
av skattesats och en föreslagen restriktiv uppräkning till nämnderna. Vi som parti står 
inte bakom den budget som gäller för 2022 som utgör grunden för dessa 
planeringsförutsättningar. Av detta skäl deltar vi inte i beslutet.  

Vi tillstyrker dock att förvaltningar och nämnder påbörjar arbetet med att ta fram 
faktaunderlag och bistår alla politiska partier att kunna ta del av nödvändiga underlag 
för att kunna lägga ett budgetförslag för 2023 med sikte på 2024–2025. 

Sara Kukka-Salam 
Socialdemokraterna    

Bilaga 2 till KS/2022-06-20 § 78

.. :,a 
~• Socialdemokraterna 



Kommunstyrelsen 20 juni 2022    
KS/2022:102 
Ärende 04 Förslag till framtida utveckling 
av Vasalunds simhall/Vasalundshallen 
och Skytteholms idrottsplats inklusive 
Solnahallen 

YRKANDE 
I takt med att Solnas befolkning växer ökar bristen på idrottsanläggningar. Anläggningsbristen 

hindrar idag föreningslivet från att utvecklas och inkludera fler. 

Vi Socialdemokrater ser positivt på den föreslagna inriktningen för den framtida utvecklingen av 

Vasalunds simhall/Vasalundshallen. Vi har sedan länge föreslagit att den gamla simhallen ska 

byggas om till en multiidrottshall med möjligheter att utöva fler idrotter än idag.  

Vi socialdemokrater har dock mycket högre ambition när det gäller Skytteholms IP och 

Solnahallen än vad tjänsteskrivelsen föreslår. Vi nöjer oss inte med en mindre upprustning av 

anläggningarna.  

Vi vill bygga om Skytteholms IP så att det ryms ytterligare en fullstor fotbollsplan. Vi vill också 

bygga en helt ny byggnad för kommersiella kontor, föreningslivets utrymmen och restauranger.  

Vi vill bygga läktare för en av planerna på fyra sidor. Ombyggnationen ska möjliggöra för AIK att 

flytta sin hemvist till den nya Skytteholms IP. På nya Skytteholms IP ska alla Solnas 

fotbollsföreningar kunna utvecklas och välkomna fler barn till sina verksamheter.  

Solnahallen ska ersättas med en ny större modern multiidrottshall. Där ska en bredd av Solnas 

idrottsföreningar kunna utöva sina idrotter – betydligt fler än idag. Vi vill bland annat att den 

nuvarande löparbanan får nya, större, dimensioner.  

Utformningen av nya Skytteholms IP och nya Solnahallen ska givetvis ske i samråd med 

föreningslivet i Solna.  

Därför yrkar vi: 

• att stadsledningsförvaltningen får i uppdrag att i dialog med Solnas fotbollsföreningar

påbörja arbetet med att bygga om Skytteholms IP i enlighet med inriktningen ovan.

• att stadsledningsförvaltningen får i uppdrag att påbörja arbetet med att ersätta

Solnahallen med en modern byggnad för bollsporter och andra sporter i enlighet

inriktningen ovan.

• att ge stadsledningsförvaltningen i uppdrag att planera för en utveckling av Vasalunds

simhall/Vasalundshallen i enlighet med förslagen i tjänsteskrivelsen.

• att kommunstyrelsen beslutar att finansieringen/upprustningen av Vasalunds simhall/

Vasalundshallen ska beaktas i samband med upprättandet av budget för åren 2023-2024.

Sara Kukka-Salam  

Socialdemokraterna 

Bilaga 3 till KS/2022-06-20 § 79

•t,a 
"' Socialdemokraterna 



 
Kommunstyrelsen 20 juni 2022    
KS/2022:102 
Ärende 04 Förslag till framtida utveckling 
av Vasalunds simhall/Vasalundshallen 
och Skytteholms idrottsplats inklusive 
Solnahallen 

 

 
Idéskiss: Jakob Eklund  

 

•t,a 
"' Socialdemokraterna 



Solna den 20 juni 2022 
Kommunstyrelsen, ärende 5 

KS/2022:86 
Principöverenskommelse avseende utveckling av fastigheten Fräsaren 9 inom Solna Business Park 

Yrkande 

Vänsterpartiet är positiva till omvandlingen av Solna Business Park från ett småskaligt 
industriområde till en modern stadsdel. Detta projekt är ytterligare ett steg i den riktningen. 
Eftersom fastigheten ligger i ett bullerutsatt område är det naturligt att det blir kontor och 
lokaler för handel. Även om jag är väldigt positiv till att det ingår i överenskommelsen att 
pröva om delar av fastigheten kan bli bostäder. Dock så ser Vänsterpartiet att dessa då ska 
bli hyresrätter. För att skapa en sammanhållen, levande och trygg stad så krävs det en bra 
blandning mellan kontor och olika typer av bostäder runt om i hela staden.  

Det är även positivt att projektet innebär en förstärkning av cykelnätet genom att en ny 
cykelvägs byggs för att ersätta den cykelförbindelse som försvinner i samband med 
Mälarbanans breddning.  

Vänsterpartiet vill se en grönytefaktor (GYF) på minst 0,6 vid nybyggnation, och då detta rör 
sig om bygge på redan hårdgjord yta så kan det ge extra utmaningar att uppnå detta. Jag 
anser dock att en strävan mot en GYF på 0,6 är självklar och ger ett mervärde för både 
människan och naturen.  

Med anledning av ovanstående yrkar jag 

att principöverenskommelsen omförhandlas så att eventuella bostäder blir hyresrätter. 

att grönytefaktorn (GYF) ska vara nära 0,6 på kvartersmarken. 

Linda Cigéhn 
Vänsterpartiet 

Bilaga 4 till KS/2022-06-20 § 80

V 



Kommunstyrelsen 20 juni 2022    
KS/2022:32 

 Riktlinjer för ersättningsskanning 

YTTRANDE 

Att ersättningsskanna handlingar och därefter gallra pappersoriginalet och endast arkivera den 

digitala kopian innebär en minskad administration för staden. Riktlinjerna innehåller regler och 

exempel på vilka handlingar som får eller inte får ersättningskannas och hur det går till. 

Det saknas dock beskrivning av handlingar som inte får hanteras i stadens IT-system med hänsyn 

till informationssäkerhet. Förändringar i OSL 2009:400 och den nya säkerhetsskyddslagen 

2018:585 har utökat vilka informationsmängder som omfattas av sekretess och säkerhetsskydd 

och förvarande myndighetsansvar för att hindra att informations röjs. 

Vilken sekretessklass eller säkerhetskyddklass som kan hanteras i olika IT-system bestäms inte i 

dessa riktlinjer. Vi anser att riktlinjerna borde kompletteras med en beskrivning och exempel på 

att vissa handlingar inte kan skannas eller ersättningskannas med anledning av att stadens system 

inte kan hantera erforderliga säkerhetsskydd. 

Sara Kukka-Salam  Linda Cigéhn  

Socialdemokraterna Vänsterpartiet 

Bilaga 5 till KS/2022-06-20 § 81

i:,'t Socialdemokraterna 


	KS 2022-06-20 Protokoll
	Kommunstyrelsen
	§ 77
	Fastställande av föredragningslista
	§ 78
	Planeringsunderlag inför Solna stads verksamhetsplan och budget 2023 med inriktning för 2024 och 2025. (KS/2022:1)
	§ 79
	Avrapportering av två uppdrag, dels om användningen av Vasalunds simhall/Vasalunds hallen, dels om utveckling och komplettering av Skytteholms idrottsplats inklusive Solnahallen (KS/2022:101, KS/2022:102)
	§ 80
	Principöverenskommelse avseende utveckling av fastigheten Fräsaren 9 inom Solna Business Park (KS/2022:86)
	§ 81
	Antagande av riktlinjer för ersättningsskanning (KS/2022:32)
	§ 82
	Verksamhetsbaserad informationsredovisning (KS/2022:72)
	§ 83
	Överklagande till mark- och miljööverdomstolen i ärende om detaljplan för kv Flundran – mål nr P 8867-21 (KS/2021:154)
	§ 84
	Avsägelser
	§ 85
	Fyllnadsval
	§ 86
	Anmälan av delegationsbeslut
	§ 87
	Anmälan av ärendelista
	§ 88
	Meddelanden
	§ 89
	Godkännande av digitalt deltagande

	Bilaga 1. Röstförklaring (V)
	Bilaga 2. Röstförklaring (S)
	Bilaga 3. Yrkande (S)
	Bilaga 4. Yrkande (V)
	Bilaga 5. Yttrande (S) (V)



