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Inledning
Vänsterpartiet Solna har 6 mandat i kommunfullmäktige. I stadens nämnder, bolag, kommittéer och
råd har vi nu sedan valet följande platser:
Kommunstyrelsen: 1 ordinarie ledamot och 1 ersättare
Kommunrevisionen: 1 andra vice ordförande
Byggnadsnämnden: 1 ordinarie ledamot och 1 ersättare
Barn- och förskolenämnden: 1 ordinarie ledamot och 1 ersättare
Kompetensnämnden: 1 ordinarie ledamot
Kultur- och fritidsnämnden: 1 ordinarie ledamot och 1 ersättare
Miljö- och hälsoskyddsnämnden: 1 ordinarie ledamot och 1 ersättare
Skolnämnden: 1 ordinarie ledamot och 1 ersättare
Socialnämnden: 1 ordinarie ledamot och 1 ersättare
Tekniska nämnden: 1 andra vice ordförande och 1 ersättare
Omvårdnadsnämnden: 1 ordinarie ledamot och 1 ersättare
Valnämnden: 1 ordinarie ledamot och 1 ersättare
Arvodeskommittén: 1 ordinarie och 1 ersättare
Internationella kommittén: 1 ordinarie ledamot
Likabehandlingskommittén: 1 ordinarie ledamot
Trygghetsrådet: 1 ordinarie ledamot
Kommunala pensionärsrådet: 1 ordinarie ledamot
Rådet för funktionshinderfrågor: 1 ordinarie ledamot
Solna tingsrätt: 5 nämndemän
Stiftelsen Filmstadens kultur: 1 ersättare
Bostadsstiftelsen Signalisten: 1 ordinarie ledamot och 1 ersättare
Råsunda förstads AB: 1 ordinarie ledamot och 1 ersättare
Solna vatten: 1 ordinarie ledamot och 1 ersättare
Överjärva gård: 1 ordinarie ledamot och 1 ersättare
Norrenergi: 1 ordinarie ledamot
Norrvatten: 1 ordinarie ledamot
Käppalaförbundet: 1 ordinarie ledamot
Vänsterpartiets kommunala grupp i Solna bestod vid 2019 års slut av 24 personer, varav 11 var
kvinnor och 13 var män.

Initiativ väckta i kommunfullmäktige under 2019
Motioner
Motion om att halvera matsvinn inom Solnas offentliga verksamheter till 2025 av Sandra Lindström,
Tove Pehrsson och Atilla Yavuz.
Motion om långsiktig finansiering av kvinnojourens externa verksamhet av Sandra Lindström, Linda
Cigéhn och Atilla Yavuz.
Motion om grönytefaktor i kvartersmark av Tove Pehrsson och Linda Cigéhn.
Motion om halverad köttkonsumtion av Sandra Lindström och Krister Collin.
Motion om hållbarhetscentrum av Linda Cigéhn, Gunnar Ljuslin och Tove Pehrsson.
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Motion om koldioxidbudget av Tove Pehrsson och Sandra Lindström.
Motion om obligatorisk matavfallsinsamling för bostadsrättsföreningar och fastighetsägare av Sandra
Lindström, Tove Pehrsson och Linda Cigéhn.
Motion om klimatnödläge av Linda Cigéhn, Tove Pehrsson och Atilla Yavuz.
Motion om att byta namn på rådet för funktionshinderfrågor av Linda Cigéhn, Sandra Lindström och
Kerstin Scheutz.
Motion om att hbtq-certifiera kultur- och fritidsförvaltningen av Sandra Lindström, Atilla Yavuz, Linda
Cigéhn, Tove Pehrsson och Thomas Magnusson.
Motion om sittplatser och väderskydd i kv. Hallen av Kerstin Scheutz.
Motion om att ansluta Solna till projektet Vidga normen av Sandra Lindström, Linda Cigéhn och Atilla
Yavuz.
Alla motioner som har behandlats har ansetts vara besvarade.

Interpellationer
(I kronologisk ordning)
Frågeställare
Kerstin Scheutz
Kerstin Scheutz
Atilla Yavuz
Linda Cigéhn
Linda, Atilla
Sandra, Atilla
Sandra, Atilla

Till ordföranden i
ON
ON
SKN
TN
BFN
TN
SKN

Ämne
Hemtjänstpersonal
Misskötsel i hemtjänsten
Lärarbehörighet
Ätbara parker
Vikariepool i förskolan
Bilfria zoner
Inskrivna barn fritidshem 4–6

Till ordföranden i
TN
TN
TN

Ämne
Livbojar
Skolunderhåll
Papperskorgar

Enkla frågor
(I kronologisk ordning)
Frågeställare
Sandra Lindström
Kerstin Scheutz
Kerstin Scheutz

Politiska händelser under året där vår politik har gjort skillnad
Under året har inga av våra motioner eller övriga initiativ vunnit bifall men genom att vara en stark
opposition som lyfter viktiga frågor har vi ändå gjort flera betydelsefulla avtryck.
Flytten av Tallbacka
När styret meddelade att de ska lägga ner Tallbacka och istället bygga en skola för 900 elever på en
mycket mindre, tidigare bensinmackstomt med stora luftblås från tunnelbanan på skolgården samt en
skolgård på taket för högstadieeleverna protesterade vi. Vi röstade emot förslaget och framförde
många synpunkter kring bland annat skolans placering, skolgårdens storlek, trafiksituationen m.m.
Under vår rekrytering av politisk sekreterare fungerade detta ärende (under fiktivt namn) som underlag
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för ett av arbetsproven och alla våra kandidater blev chockad när vi avslöjade att ärendet var helt
verklighetsbaserat, eftersom förslaget är så uselt. Givetvis är inte vi de enda som har protesterat mot
ärendet utan även (S), (SD) och en mycket stark och engagerad föräldragrupp har opponerat sig mot
styrets förslag på lösning. Så i höstas meddelade styret till slut att man har tänkt om och har hittat en
annan lösning där den nya skolan blir kvar på Tallbackatomten och många av våra synpunkter
tillvaratas. Det är inte en perfekt lösning, men ändå en vi mestadels kan stå bakom. Och vi tror inte att
den hade kommit till om det inte var för våra och de övrigas kraftfulla protester. En seger, alltså!
Klimatstrategin
Juni 2018 lämnade Vänsterpartiet in en motion om att ta fram en omställningsplan för staden. När
Miljöpartiet blev en del av styret efter valet 2018 meddelade det blågröna styret att man under
mandatperioden skulle ta fram en klimatstrategi, ett förslag som påminner mycket om vår motion.
Under hösten 2019 har vi, framförallt genom arbetet i miljö- och demokratiberedningen men också i
nämnderna, varit en konstruktiv partner i arbetet med klimatstrategin. En sak vi tillsammans med (S)
tryckte extra hårt på var att strategin skulle innehålla delmål, och så blev det. Nu finns delmålet att
Solna år 2035 ska vara en 100 % klimatneutral organisation avseende resor och transporter,
energiproduktion och energianvändning samt livsmedel- och avfallshantering. Klimatstrategin är
givetvis inte lika skarp och ambitiös som om vi hade skrivit den själva, men den är ett steg i rätt
riktning.
Den kommande matstrategin
Vänsterpartiet har mer än något annat parti lyft upp vikten av att tänka smart kring val av livsmedel,
livsmedelshantering, matavfall och helt enkelt mat i största allmänhet – framförallt för klimatets, men
även för folkhälsans skull. Under 2019 la vi hela tre motioner på tema mat och klimat och flera andra
förslag berörde samma tema. Våra motioner har gång på gång ansetts besvarade, men nu har det
blågröna styret meddelat att man under 2020 ska ta fram en matstrategi. Äntligen kommer denna
viktiga fråga att uppmärksammas på ett bra och konkret sätt!
Inventering av solskydd på förskolegårdar
I mars la vi ett nämndiniativ om att genomföra en inventering av solskydd på våra förskolegårdar för
att säkerställa att det finns möjligheter till lek i skuggan på alla förskolor. Under året har en sådan
inventering genomförts. Det finns arbete kvar att göra innan alla våra förskolor har permanenta och
välfungerande solskyddslösningar, men att inventeringen nu är gjord är ett steg på vägen.

Nämnder
Kommunstyrelsen
Sandra Lindström (led), Linda Cigéhn (ers)
Sedan oktober 2018 är vi två vänsterpartister i Kommunstyrelsen vilket känns både tryggt och trevligt.
Under året har vi lämnat in 18 yrkanden och 16 yttranden, varav knappt hälften har lagts tillsammans
med (S) och två har lagts av hela Kommunstyrelsen. Vi har dessutom lämnat in en röstförklaring samt
vårt budgetförslag. Överlag har vi haft ett välfungerande samarbete med (S). Vi är inte överens om
allt, men i de frågor vi är ense har vi sett ett värde i att göra gemensamma skrivelser snarare än att
skriva två snarlika initiativ. Däremot är det sällan som (S) har röstat för våra motioner.
När vi summerar året som har gått kan man se att det finns tre tydliga teman på ärenden i
Kommunstyrelsen där Vänsterpartiet särskilt har agerat: förskole- och skolfrågor, klimatfrågor samt
stadsbyggnadsfrågor. Nedan följer en summering av några av de viktigaste händelserna under året.
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Förskola
Under året behandlade vi handlingsplanen om att minska barngruppernas storlek i förskolan.
Utredningen som hade genomförts tittade endast på förskolelokalernas förutsättningar och ingenting
kring personaltäthet eller utbildningsnivå. Utredningen visade att tio av totalt 35 kommunala förskolor
är möjliga att bygga om för att möjliggöra mindre grupper och att två förskolor årligen ska byggas om
med detta syfte. För de övriga förskolorna föreslogs endast att de skulle arbeta i mindre grupper under
dagen, vilket inte är detsamma som att minska barngruppernas storlek. Vi ansåg därför att
handlingsplanen inte uppfyllde sitt syfte och yrkade således på återremiss och i andra hand på avslag.
I övrigt har vi i flera byggärenden med insprängda förskolor påpekat vikten av att förskolegårdarna blir
för små och att vi vill se att man strävar efter att följa Boverkets rekommendationer på friyta.
Skola
Året börjades med att de blågrönas skolförsörjningsplan presenterades och under året har många av
punkterna i planen följts upp med exempelvis detaljplaner för de nya skolorna. Förutom att vi hade
synpunkter på många punkter i skolförsörjningsplanen så ifrågasatte vi om den överhuvudtaget hade
antagits, då Skolnämnden skickade planen vidare till Kommunstyrelsen för beslut, medan
Kommunstyrelsen endast ”tar del av Skolnämndens skolförsörjningsplan”. Vi försökte med hjälp av
dåvarande SKL att reda ut huruvida vi har en juridiskt giltig skolförsörjningsplan men kom inte direkt
någon vart. Tillsammans med (S) yrkade vi på återremiss av skolförsörjningsplanen, men också på att
den borde antas av kommunfullmäktige då den innehåller beslut av större vikt.
Skolförsörjningsplanen innehåller en nedläggning av Bergshamraskolans högstadium, något som fick
såväl oss som Bergshamrabor att reagera kraftigt och demonstrera utan för skolan. Flera personer,
inklusive vår medlem Björn Bränngård, har också överklagat beslutet till Förvaltningsrätten med
hänvisningen till att underlaget för beslutet grundar sig på ”allvarliga fel”. Styret menar att skolan och i
synnerhet högstadiet inte bär sina kostnader på grund av ett litet elevunderlag i området och anser att
nedläggningen av högstadiet kommer gynna de övriga eleverna, framförallt mellanstadiet. Var
Bergshamraskolans elever ska gå i högstadiet i fortsättningen är fortfarande oklart.
Raoul Wallenbergskolan i Järvastaden planerades från början som en F-9-skola men skolan, som till
höstterminen 2020 blir en F-6-skola, är redan full och kan således inte inrymma ett högstadium. Därför
har Raoul Wallenbergskolan och byggbolaget Hemsö uppvaktat staden om att få bygga en ny
högstadieskola med idrottsprofil, rymlig skolgård och fullstor idrottshall i Bagartorp med öppning
hösten 2021. Själva planen för skolan har vi ingenting emot, men vi har varit kritiska till etableringen av
ännu en friskola samt att det med nedläggningen av Bergshamraskolans högstadium kommer saknas
platser på ett kommunalt högstadium i norra Solna.
Redan under 2018 meddelade alliansstyret att Tallbackaskolan var i för dåligt skick för att kunna
räddas och att en ny F-9-skola skulle byggas i Huvudsta istället. Väldigt mycket var galet med
förslaget: skolan skulle rymma 900 elever på en mycket mindre, tidigare bensinmackstomt med stora
utblås från tunnelbanan på skolgården samt en skolgård på taket för högstadieeleverna. Vi röstade
emot förslaget och framförde många synpunkter kring bland annat skolans placering, skolgårdens
storlek, trafiksituationen m.m. Även många andra aktörer, inte minst en aktiv föräldragrupp,
protesterade mot förslaget. I höstas meddelade styret till slut att man har tänkt om och har hittat en
annan lösning där den nya skolan blir kvar på Tallbackatomten och många av våra synpunkter
tillvaratas. Det är inte en perfekt lösning, men ändå en vi mestadels kan stå bakom. Vi yrkade dock på
att ej fastslå att den andra halvan av tomten måste bli bostäder, samt vikten av att ha en samlingslokal
för kulturmöjligheter.
Den ökända Engelska skolan vill bygga en 4-9-skola i Ingenting och ska öppna upp för verksamhet
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under hösten 2020. Vi påpekade att skolgården är alldeles för liten samt att vi inte ser ett behov av
ytterligare en friskola i staden.
Genomgående problem i skolförsörjningsplanen är att staden inte tar något eget ansvar för Solnas
växande elevunderlag utan låter vinstdrivna skolor täcka behoven. Dessutom saknas
barnkonsekvensanalyser av de olika besluten och flera av de nya skolorna planeras in med alltför små
skolgårdar.
Klimat och hållbarhet
Vad gäller klimat och hållbarhet har vi vid flera tillfällen påpekat Solna stads alltför låga ambitionsnivå
och bristen på objektivt mätbara kriterier, något som också revisionen har påpekat. Ofta har vi haft (S)
med oss när vi påpekat bristen på ambition och mätbarhet, men när staden skulle ställa sig bakom en
regional plan som innehåll en formulering om vikten av att bygga ut Arlanda var det endast
Vänsterpartiet som yrkade på att formuleringen skulle strykas.
Under året har Kommunstyrelsen antagit en vattenförsörjningsplan samt åtgärdsprogram för
Ulvsundasjön samt för Edsviken, Igelbäcken och Lilla Värtan. I flera byggprojekt har staden också
arbetat för en god dagvattenhantering, vilket vi alltid har uttalat oss positivt om. I byggnationsärenden
yrkar vi alltid där det är tillämpligt att det som byggas ska ha en GYF på minst 0,6. Däremot yrkade vi
tillsammans med (S) på att avslå bebyggelsen av 25 000 kvm kontor i Nationalstadsparken då vi anser
att byggnation i området är olämpligt av många skäl.
Bostäder och stadsplanering
Under året har flera principöverenskommelser och detaljplaner passerat Kommunstyrelsen. I ärenden
som rör bostäder har vi konsekvent yrkat på att allt eller åtminstone en annan del av bostäderna ska
vara hyresrätter. Vi har också påtalat vikten av låga hyror samt gröna värden genom att föreslå en
GYF på minst 0,6.
I våras beslutades att Signalisten ska få hyra ut den överkapacitet som finns i modulbostäderna till
Solnaungdomar i bostadskön. Det är något vi har arbetat för länge, men vi var starkt kritiska till det
blågröna styrets totala ovilja att förlänga kontrakten för de nyanlända i desperat behov av tak över
huvudet. Från dess att beslutet fattades räknar man med att det kommer ta minst ett år innan
Hyresnämnden har godkänt uthyrandet till ungdomar, men under den tiden låter styret hellre
lägenheterna stå tomma än att förlänga kontrakten med de nyanlända.
Flera kvarter är under förändring. Solna Business Park håller på att omvandlas från ett småskaligt
industriområde till ett storskaligt kontorsområde, trots stadens ambitioner om att skapa en modern
stadsdel, där gamla byggnader rivs för att ge plats åt nya. Vänsterpartiet har flera gånger påpekat hur
rivandet av byggnader påverkar våra utsläpp, hur fler arbetsplatser också medför ökad
genomfartstrafik och har också betonat att vi inte är i behov av flera nya stora kontorskomplex utan att
det som framförallt behövs är arbetsplatser för mindre företag.
Kring Västra skogen börjar området Ekelund planeras för att bli en ny modern stadsdel. Under året har
HSB velat bygga bostäder vid vattnet nu är även JM:s huvudkontor i Ekelund på gång. Vi har
tillsammans med (S) påpekat vikten av en blandad stadsbebyggelse samt att ta ett helhetsgrepp kring
utvecklingen av hela området.
Även Järvastaden ska nu kompletteringsbyggas med flera lägenhetshus. Den planen tycker vi är
mestadels positiv då den tar aktivt ansvar för dagvattenhantering samt 100 års-regn och medför en
välbehövlig lekplats i området. Dock finns ännu ingenting som talar för att bostäderna kommer bli
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hyresrätter. Risken är stor att Järvastaden även fortsättningsvis kommer vara en otroligt segregerad
stadsdel.
Vid byggnation försöker förvaltningen få till mervärde i form av att projekten ska ge medfinansiering till
tunnelbanan, bygga ett antal LSS-lägenheter samt ofta även en förskola. Vi har gång på gång påpekat
att förskolegårdarna riskerar att bli alldeles för små och påmint om Boverkets rekommendationer för
friyta.
Under året har tunnelbaneförhandlingarna strandat på grund av en kraftigt beräknad kostnadsökning
och i skrivande stund vet vi inte vad som händer med projektet. Däremot har arbetet med Mälarbanan
gått vidare. Vi påpekade att breddningen av banan inte får leda till en barriär mellan Huvudsta och
Skytteholm och att tillgängligheten måste säkerställas.

Kommunrevisionen
Gustav Olofsson (2:a vice ord)
Revisionen granskar övergripande all stadens verksamhet, samt granskar års- och delårsredovisning.
Det mesta av revisorernas arbete går åt till att granska verksamheterna, om verksamheten utförs
enligt lag och kommunfullmäktiges beslut. Nämnderna ska ha tillräckligt god intern kontroll av
verksamheterna – alla ordinarie ledamöter liksom ersättare är ansvariga för detta (d.v.s. ej tjänstemän,
enbart presidium eller enbart politiska majoriteten).
Revisorerna tillsatte 2018 två arbetsgrupper: en att förbereda upphandling av biträden 2020 och en
om förnyelse och utveckling av revisorernas arbete.
Granskningar utförda 2019:
• Uppföljande granskning rörande IT-säkerhet
• Långsiktig planering avseende boenden inom ÄO/VO
• Miljönämndens tillsynsverksamhet
• Styrning/ledning inkl. tillsyn av för och grundskola
• Förebyggande arbete inom socialnämnden
• Intern kontroll vid utbetalning av föreningsbidrag
• Parkunderhåll och snöröjning

Exploaterings- och fastighetsberedning
Sandra Lindström (led), Atilla Yavuz (ers)
Under våren meddelade det blågröna styret att de skulle starta en ny beredning under
Kommunstyrelsen, där exploaterings- och fastighetsfrågor ska beredas. Beredningen är ett slags
informations- och diskussionsforum men saknar beslutsrätt. Beredningen ska träffas 4 gånger per år
eller oftare vid behov och består av 1 ledamot och 1 ersättare från respektive parti i Kommunstyrelsen,
där ledamöterna ska utgöras av Kommunstyrelsens gruppledare.
Under året har vi haft tre möten. Det första var en genomgång av de exploateringar som är på gång i
staden, det andra handlade om utvecklingen av Ekelundsområdet och det tredje var en genomgång
av stadens fastigheter. Mötena har varit informationstunga för att ge beredningen en nulägeskoll, men
när vi pratade om Ekelund lyfte de förtroendevalda från olika partier upp idéer och synpunkter som la
grunden för en bra diskussion. Än så länge är det för tidigt att säga om beredningen kommer få någon
reell påverkan alls (i linje med hur miljö- och demokratiberedningen har arbetat fram klimatstrategin),
men hittills talar mötena för att det mest tycks bli ett informationsforum.
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Miljö- och demokratiberedning
Linda Cigéhn (2:a vice ord), Tove Pehrsson (ers)
Arbetet i beredningen kom igång efter sommaren med ett ganska intensivt arbete med framförallt
klimatstrategin, då det på ett eller annat sätt var uppe på dagordningen under de tre möten som hölls
under hösten. Vid första tillfället klimatstrategin var uppe så var det främst en genomgång av resultatet
från en workshop och vad som ligger till grund för den då kommande klimatstrategin. Vid andra tillfället
var det ett mycket mer fokuserat arbete med själva klimatstrategin som samtidigt var ute på remiss till
nämnderna. Det var många goda tankar som framkom under det arbetet och beredningen var på det
stora hela ganska eniga i mycket. På årets sista möte gick beredningen igenom den reviderade och
därmed den, på det stora hela, slutliga klimatstrategin.
I övrig har beredningen mest fått ta del av nuvarande status i olika miljöfrågor. Så som stadens
miljöstrategiska vattenarbete, energi- och klimatrådgivning, bullerutredning och övergripande
miljöstrategiskt arbete utifrån miljöstrategin.
På årets sista sammankomst tittade vi lite framåt och fick med oss en uppmaning att tänka ut hur vi
önskade att arbetet i beredningen kunde te sig under 2020.

Barn- och förskolenämnden
Krister Collin (led), Linda Cigéhn (ers till okt), Emil Flisbäck (ers från nov)
Det löpande arbetet tillsammans med S har fungerat bra under året. Vi har haft förmöten inför alla
nämndmöten och har även lämnat in 12 gemensamma yttranden angående personaltäthet och storlek
på barngrupper. Dessa yttranden har gjorts i samband med de tillsynsrapporter som förvaltningen
regelbundet utför i de fristående förskoleverksamheterna.
Barn- och förskolenämnden har under året också behandlat tre ansökningar om att få utöka tillståndet
för antalet barn i sina verksamheter. Där har tyvärr V varit ensamma om att yrka avslag trots att det är
en fråga som borde vara principiellt viktig för samtliga partier med tanke på det finns ett uppdrag till
förvaltningen som anger att barngrupperna ska minska.
Det mest omfattande ärendet var utan tvekan vattenskadan på förskolan Udden med påföljande
evakuering till Hagalundsskolans lokaler. Det ledde till kvälls- och helgmöten med upprörda föräldrar
samtidigt som de underlag som kom oss politiker tillhanda från förvaltningen var bristfälliga och i
många delar felaktiga. V valde att göra ett eget yrkande som följde föräldrarnas och personalens eget
förslag och som gick ut på att dela av lokalerna och lösa evakueringen i befintliga egna lokaler
åtminstone tills det fanns bättre underlag. Förskolan evakuerades dock som sagt till Hagalundsskolan.
Uddens lokaler är i stort sett återställda och återflytt är planerad till september 2020.
I övrigt har vi lagt ett nämndinitiativ om inventering av solskydd på förskolegårdarna (vilket också har
utförts) och under även hela året påmint om vikten om att få fram radonmätningar från alla förskolor
vilket vi till sist också fick. Ett par förskolor hade förhöjda värden i sina lokaler men åtgärderna kring
detta faller förstås under Tekniska Nämnden.

Byggnadsnämnden
Björn Bränngård (ers jan-sep, led från okt), Erik Järvelä (led jan-aug). Ersättarplatsen var
vakant under hösten.
Byggnadsnämnden fullgör kommunens uppgifter inom plan- och byggnadsväsendet och har det
närmaste inseendet över byggnadsverksamhet enligt Plan- och bygglagen. Byggnadsnämnden

8

upprättar detaljplaner i enlighet med uppdrag från Kommunstyrelsen, beslutar om bygglov och
byggsanktionsavgifter och svarar för gatunamn och adressärenden. Nämnden är nog den nämnd som
har högst arbetsbelastning för ledamöterna. Inte sällan är det över 1000 sidor möteshandlingar.
Under 2019 har BND haft tolv sammanträden. Vänsterpartiet har lämnat tolv yrkanden (två
tillsammans med S), fyra yttranden och en röstförklaring. Vi har tidigare, då det varit relevant, alltid
yrkat på eller yttrat om fler hyresrätter och högre grönytefaktor (GYF). I år har vi lyft klimatfrågor.
Nämndens ansvarsområden har stor påverkan på växtgasutsläppen. Obalans mellan arbetsplatser
och boende medför ökad pendling. Solna har rivit och planerar att riva relativt nya hus för att bygga
nya. Cement- och stålindustrin är våra största utsläppskällor av koldioxid. Vi förordar återanvändning
och ifrågasätter den stora expansionen och vi vill stärka cykling och kollektivtrafik för att minska
privatbilism. Framöver behöver vi arbeta för att underlätta för de som vill installera solceller och annan
teknik.
Viktiga och uppmärksammade ärenden under året:
• Den nya skolan i Huvudsta, som efter protester fick byta tomt
• Mälarbanans breddning, som riskerar att bli en barriär mellan Huvudsta och Skytteholm
• Förslaget att bygga kontorshus i Nationalstadsparken
• Flera detaljplaner i samband med den nya tunnelbanelinjen, Gula linjen
• Planer och ändrade planer för de två Rödingarna som stått tillfälligt uppställda på Ulriksdals
golfbana i snart sex år
• Trygghetsboende i Bergshamra
• Ombyggnad av polisskolan i Ingenting för Engelska skolans etablering
• Värmeverket vid Solna strand och bostäder vid Jonstorpsvägen
• Kontorshus för JM vid Karlbergs slott
• Bostäder vid Ballongberget
• Bygglov för kombinerad simhall och kontorshus
• Detaljplan för ersättning av kontorshus i Solna Business Park
• Detaljplaner och bygglov för kontorshus och parkeringshus vid Järva krog
• Bostäder och idrottsplats i Järvastaden
• Bostäder på Arbetsmiljöverkets tomt
• Ny högstadieskola i Bagartorp

Kompetensnämnden
Tove Pehrsson (led)
Kompetensnämnden ansvarar för vuxenutbildning, arbetsmarknadspolitiska åtgärder och kommunens
mottagande av nyanlända. Här har vi ett gott samarbete med (S). Flera möten har ställts in under året.
Nämnden har väldigt viktiga ansvarsområden men tyvärr kommer det sällan upp större beslutsfrågor.
Dels beror det på verksamhetens upplägg. VuxNorrort är ett samarbete med kommunerna i Norrort för
upphandling och kvalitetskontroll av vuxenutbildning. Detta delade ansvar gör att beslut nästan
uteslutande kommer till nämnden om vi ska stänga av en oseriös aktör. Sedan är det en del som vi ser
som viktigt, som exempelvis bosättningen av nyanlända, som inte beslutas i nämnden. Här får vi i
oppositionen nöja oss med att ställa frågor eller yttra oss. Det som är positivt är att Solna har en egen
arbetsmarknadspolitisk verksamhet och därför inte påverkas lika svårt av turbulens kring
Arbetsförmedlingen. Vi ser tack och lov inte heller något politiskt intresse här i kommunen av att lägga
ut sådan verksamhet på vinstdrivna företag. Från och med årsskiftet så är det Adi och inte jag som
sitter i nämnden.
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Kultur- och fritidsnämnden
Sandra Lindström (led), Babar Rehman (ers)
För första gången på flera år har vi sedan januari 2019 både en ledamot och en ersättare i kultur- och
fritidsnämnden, vilket är kul! Året började med att Kultur- och fritidsförvaltningens tidigare
förvaltningschef Roger Markdalen tackades av och att Katarina Påhlman tillträdde som tillförordnad
förvaltningschef. Därefter har det varit ett intensivt år i kultur- och fritidsnämnden, i synnerhet vad
gäller det som har hänt på fritiden.
Vi har länge hört att fritiden på KFF blöder pengar, ett problem som bara har förstärkts av
fritidsklubbarnas övergång till BUF (som blev klar vid läsårsstarten i augusti 2019). Under våren var
krisen ett faktum med personal som mådde oerhört dåligt. Fritidsklubbspersonalen fick välja mellan att
gå över till att arbeta i skolorna eller att ta ett avgångsvederlag. Ungefär en tredjedel av personalen
gick till skolorna och resten lämnade staden. Därefter meddelade förvaltningschefen att schemat på
fritidsgårdarna skulle göras om kraftigt med indragna timvikarier och många kvälls- och helgpass för
den ordinarie personalen. Det nya schemat gjorde att många i personalen kände att det blev omöjligt
att kombinera privatliv/familjeliv och arbete. Den officiella förklaringen till schemaomläggningen är att
ordinarie personal ska vara på plats när flest ungdomar är det, men det stämmer inte med
fritidspersonalens bild, och att det är en besparingsåtgärd är uppenbart. Personalen på fritidsgårdarna
kände sig överkörda och gjorde därför utspel i media och anordnade flera träffar med oss politiker för
att hitta en annan lösning, men förgäves. Som en konsekvens av detta valde fritidschefen och i princip
all fritidspersonal att lämna sina arbeten. När det stormade som mest valdes Katarina Påhlman
officiellt till förvaltningschef för KFF. Vi yrkade på bordläggning av ärendet i Kommunstyrelsen
eftersom vi tyckte att tiden för beslutet var den sämsta möjliga.
I juni presenterades en ny inriktning för fritidsverksamheten, där ett fokus bland annat är att arbeta
riktat mot ungdomar som varken arbetar eller studerar. En del i inriktningsbeslutet är positivt, men
tillsammans med (S) lämnade vi in ett långt yrkande om saker som bekymrar oss och som kräver
särskild hänsyn. Det innefattar bland annat den öppna verksamheten för 10–12-åringar,
fritidsgårdarnas öppettider, användningen av fritidslokalerna och behovet av en
barnkonsekvensanalys.
Under hösten har en helt ny organisation runt fritiden byggts upp. Dan Sundblad, tidigare biträdande
förvaltningschef på BUF, har blivit ny fritidschef. Tre områdeschefer har rekryterats internt och en helt
ny personalstyrka har rekryterats till fritidsgårdarna. Inte förrän i oktober/november var alla
fritidsgårdar fullt bemannade, vilket gjorde att flera fritidsgårdar höll stängt eller hade begränsade
öppettider under hösten. Nu är alla gårdar dock igång igen, med undantag för Kurage som i praktiken
har lagts ner. Den nya personalen på gårdarna är generellt ung och välutbildad, och många
kombinerar jobb och studier eller är nyexaminerad. De arbetar fyra kvällar i veckan samt varannan
helg, och alla är fast anställda på 75 % av heltid. Förvaltningen har varit öppen med att de tror att
rörligheten bland personalen kommer bli stor, men ser inte detta som ett problem. Det är dock en stark
kontrast mot hur det var tidigare, där majoriteten av fritidspersonalen hade arbetat på gårdarna i ett
eller flera decennier. Förändringarna på fritiden kommer att fortsätta under 2020, bland annat med en
anpassning av vilka åldrar verksamheterna tar emot.
Under hösten uppmärksammades också Solna konståkning i media, efter att flera föräldrar och
ungdomar har slagit larm om vikthets och ett osunt ledarskap. Det har funnits två tydliga läger i
debatten hos deltagarna i klubben, och nämndledamöterna har flera gånger kontaktats av föräldrar
som inte känner igen sig i mediebilden. Förvaltningens bedömning är dock att konståkningsklubben
har haft dessa problem samt att de inte har följt Riksidrottsförbundet och Svenska
Konståkningsförbundet riktlinjer. Vissa föräldrar har dock tolkat det som att Solna stad har beslutat att
stänga av den omdebatterade tränaren, vilket inte stämmer. Däremot ledde skandalen till ett
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nämndinitiativ från alla sju partier i nämnden om att se över regelverket för föreningsbidrag, bland
annat om att klubbarna ska följa sina egna riksförbunds riktlinjer. Det justerade förslaget på regelverk
för föreningsbidrag presenteras under 2020.
Under 2018 antogs ett nytt regelverk för fördelningar av idrottstider, som har implementerats under
2019 (fortfarande med vissa undantagsregler, bland annat för ishockeyn). Den nya fördelningen har
enligt förvaltningens bedömning fungerat överlag väl, men givetvis finns missnöje hos de klubbar som
har drabbats hårdast av det nya regelverket och överlag är det mycket svårt att tillhandahålla så
många tider som föreningarna önskar. Vi har helt enkelt för få hallar och planer, vilket hindrar
föreningarna att växa trots att det finns massor av barn som vill delta. Dessutom är flera idrottsplatser,
t.ex. Bergshamra IP, i dåligt skick och kan därför inte utnyttjas maximalt. Positivt är dock att de tre nya
fotbollsplanerna i Järvastadens kv. Krossen nu har gått ut på samråd så att fler idrottsytor snart kan
tillföras föreningarna. Planerna beräknas vara spelklara under 2021.
Precis som vanligt har nämnden under året delat ut ett gäng musikstipendier samt lokalt aktivitetsstöd
(LOK) åt våra föreningar. Vi beviljade också projektbidrag på 272 000 kr till AIK ungdomsfotbolls
projekt Idrott för alla, där elever i mellanstadiet kostnadsfritt, valfritt och utan medlemskap får prova på
olika idrotter och rörelseaktiviteter flera eftermiddagar i veckan. Projekt löper från oktober 2019 till maj
2020 och ska därefter utvärderas, men är ett led i förvaltningens ambition om att få till mer öppen och
kostnadsfri verksamhet för barn och unga i samverkan med föreningslivet. Både nämnden och även
tjänstemännen har arbetat hårt för att fler föreningar ska inkluderas, vilket vi hoppas vi kommer se
framöver.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden
Tove Pehrsson (led), Ulf Åsbrink (ers)
Nämnden ansvar främst för inspektion och tillsyn utifrån flertalet olika lagar. Dessutom är man en
viktig remissinstans och hjälper kommunen med det övergripande miljöarbetet. Precis som i många
andra nämnder så har man haft flera inställda möten. Eftersom Tove har haft krockande nämnder
under året har Ulf har tagit ett stort ansvar. Hélène Sevastik (S) är oppositionsledare i gruppen och gör
ett väldigt bra jobb. (S) och (V) har lagt flera yttranden m.m. tillsammans. Generellt så fattar nämnden
bra beslut där vi från oppositionens sida bara vill gå lite längre. Tyvärr blir nämndens remissyttranden
oftare än man skulle önska överkörda i andra instanser. Under året har man förutom ordinarie
inspektioner sett över hanteringen av specialkost på skolor och förskolor, sett över kommunens
konstgräsplaner, kontrollerat märkningen av farliga ämnen i varor, inventerat insekter och provfiskat i
Råstasjön.

Omvårdnadsnämnden
Kerstin Scheutz (led), Inger Grape Olausson (ers)
Omvårdnadsnämnden beslutar i frågor för äldre och personer som har LSS (lagen om särskilt stöd).
Omvårdnadsnämnden oppositionsgrupp består av Elisabet Brolin, Mikael Kullberg, Cecilia Bravo, Erik
Hedlund, Kerstin Scheutz och Inger Grape Olausson. Båda vi i Vänsterpartiet är nya i nämnden och
vår uppfattning är att mycket av det som beslutats handlar om avtalsuppföljning och upphandling.
Under år 2019 hade vi en planeringsdag alldeles i början av året i samband med nämnd. Samtidigt
valdes kontaktpolitiker vilket innebär att man som ledamot har ett eller två boende/träffpunkt i Solna
som "sitt", som man har extra ansvar för. Årsredovisningen för 2018 visade 9,8 mkr i överskott
mestadels beroende på att LSS inte hade utnyttjat sin hela del av budgeten (6,8 mkr).
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Vi har under våren beslutat om kommunalt bostadstillägg för personer med funktionshinder. Detta
beror på att de personer som har LSS inte har de inkomster som fordras för att kunna flytta in på de
nybyggda boendena. Vi har även beslutat en habiliteringsersättning på 7 kr/tim som ersättning till de
personer som "arbetar" i daglig verksamhet.
Vi har beslutat att permanenta ett projekt som heter "Trygg hemgång" som gör att människor,
företrädesvis äldre, kan få extra stöd vid sin hemgång från sjukhus till hemmet. Det innebär tätare
besök av personal som sedan utfasas när tryggheten har stabiliserats hemma.
Vänsterpartiet deltog inte i beslutet för Verksamhetsplan och budget 2020 och vi yttrade oss om
klimatstrategin. Vänsterpartiet har även yttrat sig i frågan om att dra ner budgeten för förtroenderåden,
vilket inte vann gehör. Vi har också yttrat oss om Budget 2020 och verksamhetsplan vilket innebar att
vi förtydligade vilka satsningar Vänsterpartiet ville göra med de extra pengarna som vi skulle kunna få
in på en större budget.
Begreppet "kund" kommer nu äntligen att försvinna och ersätts med "den enskilde".

Skolnämnden
Linda Cigéhn (led), Erik Järvelä (ers till aug), Malin Claesson (ers från sep)
Skolnämnden höll tio sammanträden under året. Vi närvarade på nio av dem. Överlag ganska
händelselösa möten med mest ”formalia”- och årligen återkommande beslut, så som utse ombud,
delegationsordning och yttranden till skolinspektionen gällande privata skolors etablering.
Dock var årets andra möte lite mer spännande då skolnämnden lade fram ett förslag på en
skolförsörjningsplan som hade många delar som vi inte alls kunde ställa oss bakom. Det gällde bland
annat att lägga ned högstadiet på Bergshamraskolan, nya skolan i Huvudsta och att det lades för stor
vikt på friskolorna, som exempelvis Engelska skolan i Ingenting och RWS i Bagartorp. Vi yrkade därför
på en återremiss av ärendet för att komplettera ärendet med en barnkonsekvensanalys och en
tydligare befolkningsprognos. Skolförsörjningsplanen blev något av en följetong under våren, kanske
inte främst i skolnämnden dock. Än idag är vi osäkra på om staden faktiskt har en antagen
skolförsörjningsplan.
På tre möten före och efter sommaren var det stort fokus på uppföljningarna av skolinspektionens
granskningar av Solnas kommunala skolor under vårterminen 2018.
På årets sista möte blev det återigen ett lite mer spännande möte då det var mycket kring
tilläggsbeloppen. Vi yrkade tillsammans med (S) på både budgetuppföljningen och den reviderade
budgeten, där båda initiativen rörde tilläggsbeloppen på ett eller annat sätt. Skrivelsen på budgeten
yrkade vi inte på då förvaltningen skrev om tillägget nästen i linje med vårt yrkande. Dessutom
lämnade vi tillsammans med S in ett nämndinitiativ där förvaltningen ska utreda tillämpningen av
regelverket för tilläggsbelopp.
Under året har vi i skolnämnden lämnat in 4 yttranden (varav 3 gemensamma med S), 8 yrkanden
(varav 2 gemensamma med S), 1 röstförklaring och 1 nämndinitiativ (tillsammans med S).

Socialnämnden
Leif Åsbrink (led), Malena Mattsson (ers)
I socialnämnden är vi båda nya på våra poster i nämnden. Vi har haft en lärotid och börjar nu känna
oss varma i kläderna. Vi har varit aktiva vid sammanträdena och varit frågvisa. När frågan om social
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dumpning kom upp så visade de högsta tjänstemännen att de står bakom den förda politiken. De
frågor vi tog upp blev inte riktigt besvarade utan det blev istället svar på andra frågor än dem vi ställde
till ordföranden och ansvariga tjänstemän. Vi kan utan problem säga att den nuvarande politiken som
förs inom socialtjänsten, speciellt inom försörjningsstödet, är starkt förankrad hos högsta ledningen på
förvaltningen. Med det sagt så måste vi säga att det är ett annorlunda diskussionsklimat i nämnden.
Det är vi i opposition som ställer frågor när de andra partiernas ledamöter mest tittar på oss och är
tysta. Inga frågor ställs av dem vilket ger mer tid till oss att kunna ställa frågor i de olika ärendena och
till tjänstemännen. Det är inga större diskussioner med alliansen och MP utan vi har en snittid på
sammanträdena på ca 30 min, där det kortaste var ca 10 min.
Vi är nöjda med vår roll och tror vi kan göra mer nu under året. Vårt samarbete fungerar bra med
Socialdemokraterna och vi har fått hjälp och stöd från dem när de gäller aktuella frågor och hur det
tekniskt går till i visa rutiner. Vi trivs tillsammans som ledamot och ersättare och vi försöker träffas
innan mötena för att se om det finns något vi vill ta upp. Vi planerar att gå på studiebesök hos olika
delar inom socialtjänsten för att komma närmare de som utför det viktigaste arbetet.

Tekniska nämnden
Atilla Yavuz (2:a vice ord), Adi Anani (ers)
Tekniska nämnden svarar för drift, underhåll och investeringar avseende stadens kommunaltekniska
anläggningar såsom gator, byggnader, parker och grönområden.
Viktiga händelser under året
Tekniska förvaltningen har under 2019, genomfört ett antal investeringsprojekt i stadens fastigheter
och parker. Vid nämndsammanträdet i september fick ledamöterna i nämnden, en uppdatering av
avslutade och pågående projekt.
Renovering av Råsundaskolans lågstadiedel, Skytteholmsskolan, Tallbackaskolan och
Ekensbergsskolan har genomförts under året. Renoveringen har innefattat bland annat installation av
ventilation, fönster, modern belysning och utemiljöarbete för några av staden förskolor.
Fritidshemsverksamheten för årskurs 4–6 Råsundaskolan har också färdigställts under året. En del av
arbeten kommer att fortsätta att pågå under 2020.
Tekniska nämnden beslutade i juni 2019, att administrationen av förhyrda parkeringar och garage i
Solna stads regi, ska övertas av Signalisten. Signalisten ska med andra ord arrendera stadens mark
som används för markparkering och hyra stadens garage. Som främsta skäl anger att man vill
åstadkomma mer effektivt parkeringsverksamhet och att förvaltningen inte behöver lägga resurser på
att beställa och följa upp den förhyrda parkeringsverksamheten. Det godkändes av Vänsterpartiet.
Genomlysningen av stadens parkeringssystem, ett av uppdragen nämnden fick av
kommunfullmäktige, är nu slutförd och den har lett till justering av taxor för besöks-, boende- och
nyttoparkering. Nya kriterier för nyttoparkeringstillstånd utarbetats. Köp av boendeparkering görs
numera via appar och parkeringsautomater. Vänsterpartiet välkomnade den genomlysningen som
gjorts av parkeringssystemet i Solna. Vi är ett parti som uppmuntrar Solnaborna att välja bort bilen.
Därför var vi inte motståndare till att höja taxan, dock poängterade vi ändå att höjningen på
dygnsbiljetten, som var 100 %, var en drastisk höjning som är svår att motivera. Vidare var vi också
tydliga med att Vänsterpartiet vill se att de ökade intäkterna från parkeringsavgifterna används till att
förbättra och underhålla trottoarer, gång- och cykelbanor i staden.
Tekniska förvaltningen har kommit med ett yttrande över stadens Klimatstrategi. Vänsterpartiet ställde
sig bakom den men kompletterade med ett eget yttrande där vi lade till några viktiga punkter:
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•
•
•
•

erkänna att vi befinner oss i ett globalt klimatnödläge
korta ned slutmålet genom att införa ett delmål till år 2030
tydlighet i hur nämnderna ska arbeta och hur uppföljningen ska ske och
hur ekonomiska frågor kan lösas, så att inte nämnderna kan hamna i läget att behöva ställa
verksamheterna mot att uppnå klimatmålet.

Tekniska förvaltningen är en beställarorganisation utan verksamhet i egen regi. Det innebär att
förvaltningen har ramavtal, driftentreprenadsavtal och övriga avtal avseende i stort sett hela
produktionen. Vi har haft flera upphandlingsärenden där vi inte varit nöjda med att enbart
arbetsrättsliga krav ställdes, utan tillsammans med (S) har vi då yrkat krav på kollektivavtal. Vi tycker
att bland annat byggbranschen är en bransch där arbetsplatsolyckorna ökar, kollektivavtal kringgås
och löner dumpas m.m. Därför känns det helt befogat att vi yrkar krav på att kollektivavtal ska gälla för
entreprenörer och hela underentreprenörskedjan vid kommunens upphandlingar och avtal.
Nämndinitiativ och frågor till förvaltningen
Vänsterpartiet la ett nämndinitiativ om att inventera behovet av solskydd på förskolegårdarna.
Vi yrkade på att förvaltningen skyndsamt inventerar respektive förskolas behov av solskydd med
målsättningen att varje uteplats ska erbjuda möjlighet till lek i skugga.
Vi har även ställt en del frågor till nämnden, varav några är:
• Arbetet med ridstigar gällande Hufvusta Ridskola
• Radonmätning i skolor och förskolor
• Säkra skolvägar och andra trafikrelaterade frågor vad gäller stadens gator
• Råsundaskolans skolgård m.m.
Tekniska nämndens skattefinansierade verksamhet redovisade ett nettoöverskott på 4,0 mkr och det
beror främst på ökade intäkter till följd av de beslutade taxejusteringarna avseende besöks-, boende
och nyttoparkering som trädde i kraft 1 oktober 2019.

Valnämnden
Ylva Famme (led), Annika Nordin (ers)
Valnämnden är en av få nämnder som en kommun måste ha. Den sammanträder inte alla år, utan
periodvis inför valen. De är den som tar de formella besluten angående vallokaler, röstmottagare och
allt övrigt som har med valen att göra, även vad gäller förtidsröstningen. Vanligtvis tar valnämnden
beslut i rätt stor enighet och utan större diskussioner, eftersom målet med vårt arbete är att valen ska
genomföras så smidigt och med så högt valdeltagande som möjligt.
Under 2019 hade valnämnden endast några få möten inför och efter valet till Europaparlamentet i maj.
I och med att vi nyligen hade haft allmänna val i Sverige var organisationen redan upparbetad.
Förutom att EP-valet endast är ett enda val brukar också valdeltagandet ligga lägre än vid de
allmänna valen. Den enda viktiga förändringen detta val var de nya valsedelsställen som skulle stå
bakom en skärm, med motiveringen att i och med det skulle valhemligheten bevaras bättre.
Under valdagen åker valnämnden runt i alla vallokaler och kontrollerar att allt går rätt till. Vi delar upp
oss i två grupper, en som leds av ordföranden och en som leds av viceordföranden, så att alla
vallokaler får besök två gånger, en gång på förmiddagen och en gång på eftermiddagen. Onsdagen
efter valet är det den så kallade Onsdagsräkningen, då förtidsröster som inkommit på valdagen samt
brevröster räknas, och valnämndens funktion den dagen är att övervaka denna rösträkning. På ett
avslutande möte i augusti utvärderade valnämnden EP-valets genomförande och konstaterade att det
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kanske inför nästa val kommer att bli nödvändigt att höja röstmottagarnas arvoden, för att kunna
konkurrera med närliggande kommuner som erbjuder högre arvode.

Överförmyndarnämnden
Kerstin Scheutz (ers)
Överförmyndarnämnden tar egentligen inga som helst politiska beslut utan besluten följer
föräldrabalken. Överförmyndarnämnden är en kommunal myndighet med ansvar för statligt reglerad
verksamhet. Nämnden svarar för tillsyn över förvaltning som utövas av förmyndare, gode män och
förvaltare, samt de övriga uppgifter som ankommer på nämnden enligt bestämmelser i föräldrabalken
eller annan särskild lagstiftning.
Överförmyndarnämnden skall inom sitt område se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål
och riktlinjer som fullmäktige har bestämt samt enligt de föreskrifter i lag eller förordning som styr
verksamheten. Nämnden skall också se till att den interna kontrollen sker enligt beslut samt att
verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt.
Överförmyndarnämnden ansvarar för att information lämnas om dess verksamhet. Nämnden skall
verka för regelformulering och regelförenkling inom sitt verksamhetsområde.
Sedan den 1 januari 1995 ansvarar Länsstyrelsen för den statliga tillsynen av att
överförmyndarnämnden följer gällande regelverk. Länsstyrelsens uppgift är att se till att
överförmyndarna kontrollerar att förmyndares, gode mäns och förvaltares verksamhet sköts på ett
korrekt sätt. Överförmyndarna ska särskilt se till att den enskildes tillgångar används för hans eller
hennes nytta och att tillgångarna i övrigt placeras för trygghet och till skälig avkastning.
Nämnden har under året bestått av ordförande Thomas Wallin, vice ordförande Nazar Nashat,
ledamot Anita Paradell, och ersättarna Eva-Britt Sandlund, Kerstin Scheutz och Kerstin Höök.

Arvodeskommittén
Gunnar Ljuslin (led), Linda Cigéhn (ers)
Inga möten under året.

Internationella kommittén
Adi Anani (led)
Internationella kommitténs är ett politiskt sammansatt beredningsorgan till kommunstyrelsen som
regelmässigt ska kunna fungera som rådgivande och stödjande instans inför beslut inom det
internationella området. Kommittén utövar också värdskap vid internationella besök till staden. I övrigt
ska kommittén stödja, stimulera, främja, kunskapsutveckla inom området samt följa det internationella
arbetet i staden. Aktiviteterna i kommitténs verksamhet utgår ifrån detta uppdrag.
Stödja och främja
Kommittén ska stödja och främja stadens internationella arbete enligt den inriktning som läggs fast i
stadens styrdokument.
Aktivitet: Stödja nämnderna i processen att genom internationella aktiviteter effektivt bidra till
nämndens måluppfyllelse. Det har gjorts genom dialogmöte med presidier och förvaltningschefer:
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Omvårdnadsnämnden 3 juni, Kompetensnämnden och Socialnämnden 12 september och Barn- och
förskolenämnden och Skolnämnden 16 oktober.
Stimulera
Kommittén ska stimulera till målinriktat internationellt arbete med fokus på utveckling både internt och
externt genom kontakter, erfarenhetsutbyte, nätverk, projekt med mera. Staden ska vara en aktiv
partner i europasamarbetet, gärna i samverkan med andra aktörer i Stockholmsregionen, och goda
internationella exempel ska inspirera till utveckling i Solna Ansvaret för att planera och genomföra ett
målinriktat internationellt arbete ligger hos nämnderna. Kommittén ska bidra till att skapa
förutsättningar för detta arbete.
Aktivitet: Stimulera utvecklingen av långsiktigt verksamhetsnära bi- & multilateralt samarbete i för
staden strategiskt viktiga frågor. Det har gjorts genom:
- Aktivt deltagande i Eurocities. Ordföranden deltar i Eurocities AGM i Prag den 20 – 22 november.
- Erfarenhetsspridning genom nätverksmöten, reserapporter på intranätet och presentationer vid
seminarier och frukostmöten. Nordiskt-Baltiskt ministerrådsprojekt med tema sociala frågor.
- Valmiera på besök i Solna och Gladsaxe den 6-10 maj.
- Draknästeaktivitet i Erasmus+ projekt Solna Gymnasium & Sint Maartens college, Voorberg,
Nederländerna den 18 oktober.
- Besök från Gladsaxes Beskæftigelses- og Integrationsudvalg Arbetsmarknads- och
integrationsnämnd den 13 – 15 november.
Aktivitet: Sprida information om internationella kommitténs resebidrag för internationella studieresor i
olika forum och format. Det har gjorts genom:
- Information publicerad via intranätet, solna.se, Facebook samt mejlutskick.
- Riktade utskick till nyetablerade skolor och samtliga föreningar.
Aktivitet: Verka för att Solna stad är arrangör eller medarrangör i internationella seminarier i Solna,
Stockholmsregionen, Bryssel eller ett annat EU-land. Det har gjorts genom:
-Seminariet ”EU och framtidsfrågorna – med Europaparlamentsvalet i fokus” den 4 april. Det var ett
samarrangemang mellan EU-samordnarnätverket, EU- kommissionen, Europaparlamentet, Stockholm
Region EU Office och SKL.
- Internationella kommitténs studieresa till Bryssel den 4–5 december.
Kunskapsutveckla
Kommittén ska anordna frukostmöten, seminarier och andra kompetensutvecklingsaktiviteter för att
höja kunskapen inom det internationella området. Målgrupper är förtroendevalda, anställda och
solnabor i alla åldrar.
Aktivitet: I samverkan med förvaltningarna genomföra riktade kompetensutvecklingsinsatser för att öka
kunskapen om EU och de möjligheter till samarbete och utveckling som erbjuds inom EU:s ram. Det
har gjorts genom:
- EU-debatt på Ulriksdalsskolan den 2 april.
- Internationella kommitténs studieresa till Bryssel den 4–5 december.
Aktivitet: I samverkan med förvaltningarna utveckla formerna för att uppmärksamma Europadagen den
9 maj. Det har gjorts genom:
- Frågetävlingen ”Vem vet mest om EU?” för åttondeklassare – Final på Europadagen.
- Lunchseminariet ”EU:s bästa sidor” Presentationer av långsiktigt och målinriktat internationellt arbete
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på förvaltningarna.
Aktivitet: Stödja förvaltningarnas aktiviteter för att uppmärksamma FN-dagen den 24 oktober. Det har
gjorts genom:
- Möte mellan Sipri, Stadsledningsförvaltningen och Solna Gymnasium den 22 november.
Följa
Aktivitet: Bjuda in de som genomfört internationella aktiviteter till kommittén för avrapportering.
- 20 mars: Kinasamarbete och Skolambassadörer för EU, Samarbete med vänorten Gladsaxe,
Danmark - Tema välfärdsteknik, ESF-projektet Digitalt medarbetarskap samt Internationell
ungdomsverksamhet.
- 3 juni: Nätverket EFUS – European Forum of Urban Security och projektet Practicies.
- 12 september: Erfarenheter från BETT-mässan 28 november och internationellt arbete på Solna
Gymnasium.

Likabehandlingskommittén
Atilla Yavuz (led)
Likabehandlingsarbetet utgår från diskrimineringslagen som förbjuder diskriminering som har
samband med kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan
trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. Staden ska arbeta med samtliga
likabehandlingsperspektiv för att alla medborgare ska få likvärdigt bemötande och service av stadens
medarbetare.
Aktiviteter under 2019:
13 mars Internationella kvinnodagen
Likabehandlingsfrukost
24 oktober FN-dagen
26 november KF Likabehandlingspriset, som gick till Kompetensförvaltningen.
Likabehandlingskommittén har, under 2019, träffat flera av stadens nämnder för att både följa och
analysera hur nämnderna använder sig av likabehandlingsperspektivet i sin verksamhet och vilka
effekter det har givit.
Det är ett väldigt viktigt uppdrag kommittén har, men jag är lite osäker om alla som sitter där har
förstått innebörden av det?

Kommunala pensionärsrådet
Inger Grape Olausson (led)
KPR har under 2019 haft fyra möten. På årets första möte informerade Signalistens chef för
fastighetsutveckling Bertil Ekvall om våra befintliga och framtida Trygghetsboenden i Solna. Pernilla
Johansson, områdeschef för A&O AB som driver äldreboendena Berga och Tryggheten i Bergshamra
har besökt rådet och informerat om verksamheten.
Hemgångsteamet, som startade som ett projekt i april 2018, har nu permanentats och fungerar mycket
bra. Trygghetsbilen som stått i ett garage en längre tid har nu börjat rulla.
Arbetsterapeut Navid Rahbat har besökt rådet för att informera om förebyggande hembesök, stöd för
att klara av vardagen i hemmet med fokus på fallolyckor, hur man undviker dessa, som leder till flest
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dödsfall, flest inläggningar på sjukhus och flest antal besök på akutmottagningar.

Rådet för funktionshinderfrågor
Anette Meliane (led)
RFF har haft möten och aktiviteter med organisationer och föreningar. Rådet har utfört
tillgänglighetsvandringar, haft temadagar samt även varit inbjudna till gemensamt möte med
Sundbybergs Funktionsrättsråd under året. Likabehandlingskommittén rapporterar även till RFF under
året från alla sina möten. Vi har fått information från omvårdnadsförvaltningen om de nya
assistansreglerna inom LSS och SoL
Februari var mandatperiodens första RFF möte. Där gjorde vi en utvärdering av den gångna
mandatperioden. Vi bestämde datum för två temadagar och tre tillgänglighetsvandringar som skulle
utföras under 2019. Vi gick igenom rådets direktiv.
Mars var rådet inbjuden till information från omvårdnadsförvaltningen om de nya reglerna inom
personlig assistans.
April var det temadag med temat ”tillgänglig webbplats” solna.se för alla Solnabor.
Juni hade vi tillgänglighetsvandring i Huvudsta centrum. Rådet fick lämna yttrande över ny skola i kv
Koltrasten och av kv Banken vad gäller tillgänglighet och buller.
September hade vi möte tillsamman med Sundbybergs Funktionsrättsråd. Där presenterades en
vision för Enköpingsvägen samt frågor.
Oktober lämnade RFF yttrande för detaljplanen till kv Diktaren och Hagalund 4:1.
Tillgänglighetsvandring gjordes i Solna stadshus den 10 oktober. Omvårdnadsnämnden, Kristina
Landelius samordnare och sakkunnig om socialtjänstlagen, informerade rådet om deras arbete. Rådet
fick yttra sig om förslag från Vänsterpartiet, efter en motion från mig, att byta namn på RFF till
Funktionsrättsrådet (FRR). Rådet beslutade att inte byta namn med motiveringen att man inte ville bli
förväxlade med paraplyorganisationen Funktionsrätt Sverige. 17 oktober var en kvalitetsdag med tema
”Framtidens vård och omsorg” med omvårdnadsakademin kvalitetsdag som omvårdnadsförvaltningen
arrangerade.
December hade rådet ett gemensamt möte med likabehandlingskommittén för
likabehandlingsutbildning. Personskadeförbundet RTP-S besökte och gav information.

Trygghetsrådet
Paul Gajzler (led)
I Trygghetsrådets stående inslag - trygghetsvandringar/medborgardialog, framkom att klotter är ett
allmänt problem och mer synlig polis, är ett allmänt önskemål. Eftersatt trädgårdsarbete och gamla
slitna (gatu)skyltar var också vanligt förekommande punkter. En liten, men väldigt trevlig, åtgärd som
var ett direkt resultat av en trygghetsvandring, var att ett övergångsställe ordnades i korsningen
Filmgatan-Lövgatan, för elever gåendes till Ekensbergsskolan.
Solnas vardagsbrottslighet 2019 handlade mycket om rån i MOS, ungdomar som rånade ungdomar.
Polisen ansåg mot slutet av året att de fått grepp om situationen på grund av en hel del lagföring av
vissa personer. En insats mot droghandel i Hagalund hade också genomförts med gott resultat.
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Under året hade ingen person med kopplingar till IS kommit till polisens kännedom. Däremot har
Nordiska Motståndsrörelsen gjort sig mer synlig.
Vi hade en del besök i rådet. Räddningstjänsten berättade om sin struktur i länet, och om specifika
beröringspunkter med Solna. Till exempel brandskyddet i MOS, nya kvarteren i Haga Norra och
överdäckning/intunnling av järnväg genom Solna. Carolina Pettersson, förvaltningschef på MBF,
berättade om trygghetsperspektiv i stadsplaneringen i Solna, så som hur man planerar torg,
gångstråk, framtida tunnelbaneuppgångar och långa kvartersfasader. Stiftelsen Tryggare Sverige,
med generalsekreterare Magnus Lindgren, gick lite mer på djupet med teoretiska resonemang om hur
man kan mäta trygghet, för företag/organisationer att applicera för att hjälpa dem att bättre kunna
uppnå sina mål avseende "trygghet". Jag fann det Tryggare Sverige berättade intressant och
tankeväckande.
En ny krishanteringsplan, risk och sårbarhetsanalys, har antagits för Solna och varje nämnd har sina
förvaltningsspecifika krishanteringsplaner.

Stiftelsen filmstadens kultur
Krister Collin (ers)
Stiftelsen Filmstaden Kultur har under 2019 haft tre möten varav jag har deltagit på två och fokus för
mötena har i huvudsak legat på budgetfrågor samt programplanering. Mycket uppmärksamhet har
förstås också ägnats åt Filmstadens 100 års-jubileum som infaller 2020. Den ekonomiskt största
enskilda satsningen för jubileumsåret består av en modell av Filmstaden som området såg ut vid
invigningen 1920. Modellen som ska bli ca 150 x 120 cm kommer placeras utomhus och är tänkt att bli
en utgångspunkt för Stiftelsens guidningar. Det kommer också genomföras en filmfestival där bland
andra ABF och Stockholms Kvinnohistoriska museum medverkar som samarbetspartner.
Förhoppningen är förstås att en stor andel av Solnaborna hitta till det fina program som stiftelsen
anställda personal håller på att arbeta fram.

Bostadsstiftelsen Signalisten
Thomas Magnusson (led), Susanne Svärd (ers)
Det första året i Signalistens styrelse har till stor del handlat om att skaffa sig kunskap om företaget
och hur arbetet i styrelsen går till. En hel del av styrelsens arbete beror på tidigare beslut och
avvägningar. Att skaffa sig en klar bild av var företaget befinner sig och därmed kunna förstå vilka
möjligheter som finns har varit tidskrävande.
Områden
Under året har det skett en rad saker i olika områden runt om i Solna. Här kommer en kortfattad
beskrivning:
Bagartorps Centrum – Nybyggnation planeras av 130 hyreslägenheter i centrum tillsammans med
Besqab.
Bergshamra – Renovering planeras av befintligt bestånd, ca 300 lägenheter, byggda 1960-61. Se
mera under ombyggnadsstrategin.
Bollen – Nybyggnation planeras av 240 hyreslägenhet i Råsunda. Överklagan avslogs av Mark- och
miljööverdomstolen så nu kan byggnation påbörjas.
Hagalund – Samverkan påbörjats mellan fastighetsägarna för att bättre kunna samsas i stadsdelen.
Palsternackan – Trygghetsboende i Huvudsta klart med 77 lägenheter.
Platån – Tidigare planer på att bygga lägenheter i Platån avskrivs. Skälen som anges är framför allt
kostnaderna då det skulle bli dyrt att bygga där.
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Ritorp – Renovering av befintligt bestånd, 345 lägenheter, byggda 1956-57. Renoveringen påbörjades
2014 och ska avslutas nu i vår 2020. Se mera under ombyggnadsstrategin.
Torsken 2 – Nyproduktion planeras av trygghetsboende med 60 lägenheter.
Ombyggnadsstrategin
Signalistens styrelse har beslutat om en ombyggnadsstrategi. Det gjordes i slutet av 2018 (alltså
under den förra mandatperioden). Alla partier i styrelsen utom Vänsterpartiet ställde sig bakom den
strategin. Att (V) inte godkände strategin beror på att vi såg klara risker med den och vilka hyresnivåer
strategin skulle föra med sig efter renovering.
När det gäller renoveringen i Ritorp så blev resultatet att när den var klar så flyttade många därifrån.
1/3 bor kvar i Ritorp (därmed inte sagt att de bor kvar i samma lägenhet), 1/3 bor i Signalisten men på
annat håll i Solna och 1/3 har lämnat Signalisten. Vänsterpartiet har ifrågasatt om renoveringar som
medför att så många flyttar verkligen ska göras. Svaret vi får är att det är konsekvensen av att
renovera gamla fastigheter och det tyvärr blir så här. Samtidigt menar Signalisten att många ”passar
på” att flytta när de ändå behöver flytta ut under renoveringstiden. Hur många som tvingats ”passa på”
har vi dock inte fått något svar på.
När det gäller renoveringen i Bergshamra så har det varit starka reaktioner ifrån de boende som
befarar att de inte kan bo kvar när den nya hyran blir satt. Trots att vi har kunskap om vad som hände i
Ritorp och trots att (V) flera gånger tagit upp frågan i styrelsen så har vi stått ensamma i kravet på att
de nya hyrorna måste hållas ner. Lyckas vi inte få till stånd en förändring så riskerar många
Bergshamrabor att tvingas ”passa på” och flytta därifrån.
Hyresförhandlingar
Årets hyresförhandlingar är avslutade. För 2020 är höjningen 1,95 %. Signalistens krav var 3,5 % och
Hyresgästföreningens bud var 1,5 %. Parterna har lyckats nå överenskommelse först efter att man
ändrar tiden för när den nya hyran ska börja gälla. Precis som 2019 blir det i maj 2020 som ny hyra
börjar tas.
I samband med årets förhandlingar så har man försökt fastställa vilka hyresnivåer som ska gälla i
Bergshamra efter renoveringen. Signalisten och hyresgästföreningen har dock inte kunnat komma
överens vilket betyder att i första hand skjuts frågan närmare projektstart. Kommer man inte överens
där så vill Signalisten driva frågan till Hyresnämnden.
Bruksvärde
Signalisten har påbörjat ett arbete med att höja nivåerna av fastigheternas bruksvärde. Man menar att
bruksvärdet i beståndet ligger ca 10 % under bruksvärdet i jämförbara områden. Hyresgästföreningen
håller inte med om detta men ännu är inte frågan avgjord.
P-platser och garage
Det har slutits en överenskommelse mellan Solna stad och Signalisten om att företaget tar över driften
av p-platser och parkeringsgarage som staden äger. För Signalisten är det ett bra beslut som
möjliggör en bättre organisation men viss oklarhet råder om företaget får rätt ersättning för arbetet.
Ny VD
Den tidigare vd:n i Signalisten gick i pension vid årsskiftet. Ny vd är Lars Jolérus, tidigare
förvaltningschef för Tekniska förvaltningen i Solna stad. Noteras bör att styrelsen formellt har tillsatt vd
men i praktiken sköttes rekrytering och beslut av Stadsledningsförvaltningen i staden. (V) var det enda
parti som protesterade mot den ordningen och menar att det är styrelsens ansvar att rekrytera ny vd.
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10-års prognos
Under året så har styrelsen gjort en granskning av det ekonomiska läget 10 år framåt i tiden.
Sammantaget kan konstateras några saker. I nuläget går företaget bra och koncernen redovisade ett
överskott 2018 på över 30 Mkr, något mer än året innan. Samtidigt finns flera projekt på gång som
gäller renovering och nybyggnation. Dessa projekt kommer belasta företagets ekonomi. Kommer det
dessutom räntehöjningar så sker ytterligare påfrestning av ekonomin. Sammantaget kommer detta
pressa företaget att ställa högre krav i kommande hyresförhandlingar.

Käppalaförbundet, fullmäktige
Tove Pehrsson (led)
Käppalaförbundet är ett kommunalförbund som består av elva medlemskommuner och har som
uppgift att ta hand om och rena medlemskommunernas avloppsvatten. Tyvärr är vi få vänsterpartister i
förbundsfullmäktige. På grund av nya miljökrav och ökande mängder vatten som behöver renas så
står förbundet inför stora investeringar. Det råder en bred politisk enighet om att detta behöver göras
och beslutet klubbas nu igenom i de olika kommunernas KF. När de nya reningsprocesserna är igång
så kommer man även kunna rena en hel del medicinrester som idag tyvärr går ut i Östersjön.

Norrenergi AB
Ulf Åsbrink (led)
Norrenergi AB fick ny styrelse i april 2019 (efter valet 2018) då byte av styrelse sker på
bolagsstämman i april. Vi har fortfarande en ordinarie ledamot i styrelsen medan V Sundbyberg har en
suppleantplats, Vida Basti (enda kvinna i styrelsen förutom arbetstagarrepresentanten). Ett större
arbete som utfördes under 2019 är anslutning av fjärrvärme och fjärrkyla till Bromma Blocks i
Stockholms stad. Framöver står Norrenergi inför stora investeringar då Bromma reningsverk kommer
upphöra (det ska byggas bostäder på marken) och det renade spillvattnet som är ”bränsle” för våra
värmepumpar kan komma att utgå. Resultatet för 2019 ser bra ut men eftersom stora investeringar
väntar behövs bra överskott i rörelsen för att inte behöva låna så mycket.

Norrvatten
Tove Pehrsson (led)
Norrvatten är ett kommunalförbund med fjorton medlemskommuner. Man producerar dricksvatten vid
Görvälnverket och distribuerar till alla medlemskommuner. Eftersom de flesta kommunerna här i
Norrort är ganska blå så är vi få vänsterpartister som sitter i Norrvattens förbundsfullmäktige.
Norrvatten har under året arbetat med nya reningsmetoder och håller också på med att bygga ut sina
ledningar. Både för att kunna ”låna” vatten från Knivsta eller Stockholm och för att skapa en
redundans om något händer med en huvudledning. Man samarbetar med andra aktörer för att
säkerställa grundvattnet i Stockholmsåsen. Jag har frågat vad man planerar att göra när
havsnivåhöjningen gör vattnet i Mälaren bräckt. Svaret jag har fått är att Görvälnverket ligger en bit in i
Mälaren så att man har tid på sig att hitta alternativ, men att man bevakar frågan eftersom nya
rapporter visar att höjningen kan gå snabbare än förväntat (fortfarande inom ett tidsspann på 50–80
år).

Råsunda Förstads AB
Gunnar Ljuslin (led), Håkan Staaf (ers)
Råsunda Förstads AB registrerades 1908 och är helägt av Solna stad. Verksamheten omfattar i
huvudsak förvaltning av egna fastigheter. Råsunda Förstads AB förvaltar därmed Banken 2
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(Stadshuset), Banken 3 (Biblioteket), Hagalund 4:2 (Industriviadukten) samt Järva 2:18 (marken och
byggnaderna vid Överjärva gård). Bolaget är moderbolag i en koncern och äger sedan november
2005 samtliga aktier i dotterbolaget Överjärva Gård AB.
Händelser under året
Från och med 1 januari 2019 köper bolaget tjänsten fastighetsförvaltning av Solna stads tekniska
förvaltning. Syftet med detta upplägg att uppnå synergieffekter och att bättre kunna utnyttja resurser.
Under våren 2019 drabbades Solna stadshus av ett avloppsläckage på plan 1. Lokalerna är sanerade
och iordningsställda. Uppfräschning av övriga ytor på plan 1 har genomförts i anslutning till detta.
Kommunalfullmäktigesalen har fått nya LED-lampor och en reparation av mörkläggningsgardinerna
har genomförts. En inventering av samtliga installationer i Solna stadshus pågår och en rapport som
beskriver statusen ska redovisas under hösten 2020.
Arbetet med att byta ut samtliga armaturer i Bibliotekets publika ytor, som påbörjades 2018 har
slutförts.
Ett omfattande dräneringsarbete har genomförts på Överjärva Gård för att lösa problemet med
dagvattnet som rann under ladan ner mot hästhagarna. Arbetet slutfördes med gott resultat.
Ekonomi
Enligt delårsbokslut 2019-01-01 – 2019-08-31 var koncernens resultat efter finansiella poster positivt
och uppgick till ca 4,4 mkr. Resultatet är ca 3,3 mkr sämre än motsvarande resultat 2018, vilket främst
beror på att bolaget under 2018 fick en återbetalning av fastighetsskatt på 2,2 mkr avseende Banken
3 (biblioteket). Helårsresultatet pekar mot ett positivt resultat på runt 2 mkr. Inga investeringar i
anläggstillgångar har gjorts under perioden.
EXEKUTIVA BEFATTNINGAR
Lars Birger Jolérus, (f. 1966) VD
STYRELSE OCH ANDRA ÖVERVAKANDE BEFATTNINGAR, REGISTRERADE 20190614
2019 bestod styrelsen av 13 män och 5 kvinnor.
Nordström, Veronica Margaretha (f. 1979), Ordinarie ledamot, Styrelseordförande
Eckeskog, Sture Rudmar (f. 1948), Ordinarie ledamot
Ljuslin, Sven Johan Gunnar (f. 1944), Ordinarie ledamot
Hansson, Leif Reinhold (f. 1943), Ordinarie ledamot
Todoran, Milan (f. 1948), Suppleant
Del T Arosenius, Marcela Ellenis (f. 1955) Suppleant
Nilsson, Nils Magnus (f. 1960), Suppleant
Staaf, Carl-Håkan Bjarne (f. 1964) Suppleant
Mårtensson, Gösta Kenneth (f. 1948) Ordinarie ledamot
Herrgård, Lisen Maria (f. 1951) Suppleant
Delvin, Per Göran Alvar (f. 1957) Suppleant
Edholm, Åke Peter (f. 1961) Ordinarie ledamot
Cheung, Louisa Jayne Yin Chun (f. 1979) Suppleant
Karlsson, Martin Carl Börje (f. 1983) Ordinarie ledamot
Wahlstedt, Carl Johan (f. 1978), Ordinarie ledamot
Westling, Ulla Elisabeth Nilsdotter (f. 1942), Ordinarie ledamot
Åkesson, Lars Gustaf Åke (f. 1942), Suppleant
Berg, Jonas Eilert, (1977) Ordinarie ledamot
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TILLSYNSBEFATTNINGAR
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB, Revisor
Schön, Åke Christer (f. 1949), Lekmannarevisor
Stockhaus, Per (f. 1937), Lekmannarevisorssuppleant
McGuire, Thomas Alexander (f. 1979) Huvudansvarig revisor

Falkeneraren AB (vilande bolag)
Gunnar Ljuslin (led), Håkan Staaf (ers)
Falkeneraren är ett vilande bolag med samma exekutiva befattningar, styrelse och tillsynbefattningar
som företaget Råsunda Förstads AB.
VERKSAMHET / ÄNDAMÅL
Bolaget ska förvärva äga och förvalta fastigheter, samt bedriva annan därmed förenlig
verksamhet. Därutöver ska bolaget skydda varumärket Solna Kulturskola.
Verksamhet under året
Företaget har inte bedrivit någon verksamhet under året. Resultaträkningen är därför 0 kr.
Balansräkningen uppvisar anläggningstillgångar värda 500 tkr och ett eget kapital på 500
tkr. Vi har under verksamhetsåret tagit del av årsredovisning och bokslut.

Solna vatten
Adi Anani (led). Ersättarplatsen har varit vakant under hösten.
Solna vatten AB är ett helägt dotterföretag till Solna stad, med säte i Solna. Solna Vatten AB driver
sedan 1995 den allmänna VA-anläggningen inom Solna stad. Bolagets verksamhet innebär att förse
stadens invånare med dricksvatten samt transportera spillvatten till reningsverk. Vattnet köps från
kommunalförbundet Norrvatten och spillvattnet renas vid Käppalaverket på Lidingö. Vidare har bolaget
ett ledningssystem för dagvatten och därigenom ett visst ansvar för avledning av dagvatten till
recipient. Verksamheten drivs med egen personal, fyra tjänster, dels genom uppdragsavtal med Solna
Stad. För drift och underhåll finns ett flerårsavtal tecknat Veolia AB. Styrelsen består av fem politiskt
tillsatta ledamöter, varav två är kvinnor.
Viktiga händelser
Under våren genomfördes en ramavtalsupphandling avseende mindre VA-arbeten. Solna Vatten
AB ingår i de upphandlingar som genomförs av Solna stads tekniska förvaltning och som berör
bolagets verksamhet. En VA-ingenjör anställdes under våren och rekrytering av ytterligare resurser
pågår. Efter en lång tids förhandling tecknades i slutet av 2018 ett avtal mellan bolaget och Irakiska
ambassaden gällande anslutning av den nya ambassaden till det kommunala nätet. Arbetena med
anslutning slutfördes i början av sommaren.
Under perioden har en ny pumpstation i Arenastaden börjat byggas. Utbyggnaden av ledningsnätet
i exploateringsområdena Grankällan i Järvastaden samt Lagern (gamla Råsundastadion) har slutförts.
Anpassning och utbyggnad av ledningsnätet i samband med nya exploateringar är ett stort
och ständigt pågående arbete inom bolaget. Planering pågår av de stora VA-omläggningama som
kommer att bli aktuella i samband med Mälarbanans utbyggnad.
Måluppfyllelse
Dricksvatten har levererats under perioden utan större störningar för abonnenterna.
Vattenkvaliteten har varit god, vilket kontrolleras av Norrvatten genom regelbundna provtagningar. Ett
kontinuerligt genomfört spolprogram har medverkat till att minimera antalet akuta avloppsstopp.
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Bolaget har som mål att antalet vattenläckor skall vara färre ån 20 stycken per år samt antalet
avloppsstopp skall vara högst 10 stycken per år.
Ekonomi
Årsresultatet efter finansiella poster är positivt vilket ska jämföras med föregående års negativa
resultat. Avvikelsen beror framförallt på högre anslutningsavgifter under året jämfört med 2018.
Kostnaderna ligger högre än 2018, vilket förklaras av ökade kostnader för inköp av vatten samt högre
personalkostnader. Helårsprognosen pekar mot ett nollresultat vilket är i nivå med budget.
Tillsättning av verkställande direktör för Solna Vatten AB
Kommunstyrelsen beslutade den 2 december 2019 att anställa civilingenjör Catarina Ericsson som
förvaltningschef på Tekniska förvaltningen. Hon kommer från en tjänst som chef för avdelningen för
Teknik och stadsmiljö inom samhällsutvecklingskontoret i Täby kommun. Tillträde sker den 2 mars
2020. Kommunstyrelsen rekommenderade i sitt beslut Styrelsen för Solna Vatten AB att som en
konsekvens av samordningen mellan staden och bolaget anställa Catarina Ericsson som vd för
bolaget. Styrelsen beslutade att anställa Catarina Ericsson som vd för Solna Vatten AB från den 2
mars 2020.

Överjärva gård
Maria Thiessen (led), Björn Bränngård (ers)
Under året har fem möten hållits med styrelsen för Överjärva gård: fyra i Solna stadshus och ett ute på
Överjärva gård.

Det har varit omsättning på vd:ar för Överjärva Gård AB (ÖGAB) under senaste åren. Efter att Sune
Ericsson gått i pension så tillträdde Lars Jolérus. Strax före jul kom dock beskedet att Lars Jolérus
ersätts av Alessandra Wallman, chef för barn- och utbildningsförvaltningen. Tanken är att detta val av
vd ska vara positivt för den fortsatta verksamheten inom Naturskolan för att få den naturliga
kopplingen till skolverksamheten.
Överjärva Gård AB är ett helägt dotterbolag till Råsunda Förstads AB (RFAB), som äger och förvaltar
alla byggnader. För sin verksamhet, naturskola och café, hyr ÖGAB från moderbolaget Hästskostallet
samt lokaler i Trädgårdsmästarbostaden.
Bolaget har endast två verksamheter, Naturskolan och café. Tillsammans går de med ett förutsett men
ej budgeterat årligt underskott på ca två miljoner kronor. Det blir en förlustpost i RFAB:s bokföring.
Som styrelse för Överjärva gård är vi helt uddlösa. Vi har inte mandat att föreslå och driva förbättringar
för verksamheter inom gården, vårt uppdrag är endast att förvalta och granska räkenskaperna. Vi
tvingas stå helt passiva och se på när gårdens byggnader förfaller, Solna stad har under lång tid visat
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ett flagrant ointresse för gården. Det har inte blivit någon ändring efter att strategin framtagen av
konsulten Kjell Hasslert presenterades under 2018.
Trots att det ligger utanför vårt ansvarsområde gör vi vad vi kan för att rädda byggnaderna. De är ju
viktiga för verksamheten. Förverkligas stadens utvecklingsstrategi för Överjärva gård måste både
Naturskolan och caféet flytta. Och Hästskostallet som skräddarsyddes för Naturskolans behov.
De två Rödingarna som med tillfälliga bygglov (sex år!) stått uppställda vid Ulriksdals golfbana skall
flyttas till Överjärva. De skall användas för föreningsverksamhet, men kommer varken få uppvärmning,
vatten, avlopp eller el. Eftersom ÖGAB berörs av vad som händer, har vi tagit upp byggnadernas öden
vid våra sammanträden, trots att vi formellt inte har med saken att göra.
Överjärva gård är ett omtyckt utflyktsmål för Solnaborna, men det är inte i första hand Solna stads
förtjänst. Föreningen Kulturlandskaparna med Ulla Ahlm i spetsen anordnar attraktiva evenemang
som midsommarfirande, julmarknader och lammets dag med mera. Ulla ville få till ett samtal mellan
styrelsen för Överjärva gård och Kulturlandskaparna för att diskutera framtid och fortsatt verksamhet
inom gården men möttes av kalla handen.
Naturskolan är dock en blomstrande verksamhet under ledning av Elisabeth Brömster och Ninni
Reinebo-Engström. Solna stad bör dock tänka på återväxten då båda kommer att gå i pension inom
några år.

Kommunikation
Här följer en sammanfattning på hur arbetet med Vänsterpartiet Solnas externa kommunikation har
sett ut under 2019. Verksamhetsberättelsen avhandlar pressarbetet, sociala medier och annonsering,
representation i kommunikationsmaterialet samt kampanjarbete. Ett antal förslag på förbättringar
presenteras också.

Pressarbete
Vi har jobbat målmedvetet och strategiskt med att synas i ”traditionell” media under året, främst i de
två lokaltidningarna Mitt i Solna och SolnaDirekt. Vi har siktat på att skicka in material varje vecka och
i stort sett lyckats med det. Vi har omnämnts i 41 artiklar och intervjuer och fått in 25 insändare och
debattartiklar. Som synes av diagram 1 nedan har vi omnämnts i media varje månad under 2019, allra
mest under valrörelsen i maj månad.
Utöver detta har vi annonserat två gånger i SolnaDirekt – en gång i samband med EU-valet och en
gång i samband med höstlovet och skolkampanjen som vi körde då. Vi har även figurerat i ett tvreportage från valstugan.
Fördelning per tidning/kanal:
Vi i Solna/SolnaDirekt: 35
Mitt i Solna: 30
Dagens Samhälle: 1
SVT Rapport: 1
Diagram 1. Fördelning över året
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Diagram 2. Fördelning insändare/artiklar
Nedanstående diagram visar på fördelningen mellan argumenterande texter såsom insändare och
debattartiklar (orange) och nyhetsrapportering/intervjuer (grå). Målet att skicka in insändare och
debattartiklar regelbundet verkar ha gett resultat, eftersom vi fått material publicerat varje månad utom
januari, även i juli när stadshuset var sommarlediga. I slutet av året i samband med
budgetinlämningen satsade vi även på att skicka in pressmeddelanden kring våra förslag, vilka föll väl
ut och blev till nyhetsartiklar. Det kan förklara det stora antalet nyhetsartiklar i oktober och november.

Diagram 3. Insändare/artiklar fördelat på tema
Av nedanstående diagram kan vi utläsa i vilka frågor vi syns mycket. Skola/förskola, klimat och
bostad/stadsbyggnad är de ämnen vi oftast uttalar oss om. Att skola/förskola ligger i topp är inte
överraskande med tanke på all debatt som varit kring den nya skolförsörjningsplanen, nedläggningen
av Bergshamraskolans högstadium och den nya skolan i Huvudsta.
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Artiklar och insändare, fördelat på tema
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Sociala medier
Vi har arbetat mycket med sociala medier under året och lyckats öka antalet följare både på Facebook
och Instagram. Det är viktiga kanaler att använda och synas i – eftersom målgruppen finns där.
Facebook har vi uppdaterat ca en gång per dag, ibland mer, och på Instagram har vi postat nästan
lika ofta. Twitter är en mindre prioriterad kanal, men vi ligger stabilt på runt 585 följare ändå.
Facebook
Antalet följare på Facebook har ökat från 1251 till 1389 under 2019. Det är en ökning med 138 st och
ca 11 %. Antalet gillamarkeringar för sidan har också ökat, från 1219 st till 1351. Det är en ökning med
132 st vilket motsvarar ungefär samma procentuella ökning som för antalet följare. Att antalet följare är
fler än antalet gillamarkeringar kan förklaras med att vissa vill se våra inlägg i sitt flöde men inte vill att
det ska synas att de gillar sidan.
Diagram 4, antalet Facebookföljare över tid (mätning per månad)

V SOLNA FACEBOOKFÖLJARE 2019
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Instagram
Från 653 till 830 fram till nu, +195 = ökning med 29,8%
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V SOLNA INSTAGRAMFÖLJARE
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Annonsering
Vi har under året lagt drygt 13 000 kronor på marknadsförda inlägg på Facebook och Instagram. Detta
har genererat fler följare och också ökad interaktion och räckvidd på våra inlägg. Genom att
marknadsföra sidan har vi fått in ca 70 nya följare. Våra sponsrade inlägg har nått ca 72 600 personer
och fått ca 177 500 exponeringar. Vi har jobbat särskilt riktat med Facebook- och Instagram-annonser
i höstens skolkampanj och i budgetarbetet. Politiska sekreteraren har gått en kurs i sociala medierannonsering (betalad med Solna stads kompetensutvecklingsbidrag), så detta är något vi kan fortsätta
använda för att nå ut med politiska initiativ och utspel.
Representation
Många av våra bilder föreställer studiebesök som stadshuset gör, därför är vita kvinnor
överrepresenterade i vår kommunikation. Vi behöver bli bättre på att lyfta andra företrädare och
medlemmar, förslagsvis med korta intervjuer eller porträtt. Detta är något pol.sek. bör arbeta aktivt
med under 2020.
Kampanjarbete
Under året har vi arbetat med ett antal kampanjer, där vi synkat budskapen i vår kommunikation med
utåtriktade aktiviteter och politiska initiativ. Under våren körde vi en klimatkampanj där
kommunikationen bestod av ett torgmöte ”Solna för klimatet”, flygblad, insändare samt innehåll till
sociala medier.
Därefter var det EU-valrörelse. Vi mötte väljare i valstugan, körde en tryckt annons i SolnaDirekt och
skapade innehåll och annonser på sociala medier.
Höstens skolkampanj bestod av en tryckt annons, flygblad, pressmeddelanden, insändare och
annonser på sociala medier. Därefter jobbade vi med vår skuggbudget för 2020, tog fram flygblad och
broschyrer samt pressmeddelanden och inlägg på sociala medier.
Ambitionsnivån har legat högt i alla kampanjerna, och styrelsen har beviljat budget för
kommunikationsarbetet i samband med dem. Vi har emellertid inte spenderat hela budgeten i något av
fallen, vilket tyder på att vi satt höga mål och budgeterat därefter. I framtida kampanjer behöver vi bli
bättre på att engagera medlemmar i planering och genomförande, för att t.ex. kunna dela ut fler
flygblad och möta fler personer på stan eller på evenemang.
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