
Kommunfullmäktiges sammanträde 

Solna den 4 april 2022 

Enkel fråga till Kultur- och fritidsnämndens ordförande Peter Edholm 

 

 
Enkel fråga om Q-lans målgrupp 
 

Alla mötesplatser i Solna har tämligen snäva åldersgränser sedan ett par år tillbaka, vilket 

gör att ungdomar från mellanstadiet, högstadiet och gymnasiet inte möts under öppettiderna. 

För ungdomar i gymnasiet är den enda verksamheten som finns Fabrik 38 i Hagalund, som 

upplever det utmanande att locka ungdomar utanför den egna stadsdelen att komma till 

mötesplatsen. Och det är inte så konstigt. För de ungdomar som bor långt bort, exempelvis i 

Bergshamra, är det inte helt enkelt att ta sig till fritidsgården i Hagalund. Dels tar själva resan 

upp till en halvtimme från dörr till dörr om man åker buss, dels slutar busskorten man får 

genom skolan att gälla redan vid klockan 19, bara en timme efter att fritidsgården har öppnat. 

Det är således inte realistiskt att förvänta sig att Bergshamraungdomarna ska ta sig till 

Hagalund för att hänga på en fritidsgård.  

 

Mötesplatsen Q-lan är den enda fritidsgården i Bergshamra och fyller därför en mycket viktig 

funktion. Idag har gården eftermiddagsverksamhet för mellanstadiet och öppet för högstadiet 

under kvällstid. Ett mindre antal ungdomar, som idag går första året på gymnasiet och har 

besökt gården under många år, har haft en fortsatt möjlighet att få träffas på Q-lan i 

egenskap av ”ungdomsledare”. Som ungdomsledare får de träffas på gården, men de åtar 

sig också genom ett slags kontrakt att de ska anordna viss verksamhet åt andra ungdomar.  

 

Systemet med ungdomsledare funkar väldigt bra, både enligt ungdomsledarna och 

personalen, men det finns en önskan om att öppna upp gården för fler. Sedan högstadiet på 

Bergshamraskolan har lagts ner är det generellt svårare att locka ungdomar till 

verksamheten. De nuvarande ungdomsledarna skulle kunna ta med sig sina nya 

klasskompisar och andra bekanta till Q-lan, men eftersom dessa redan innan sitt första 

besök på gården behöver åta sig att i så fall bli ungdomsledare är det inte realistiskt. 

Eftersom det saknas en mötesplats för gymnasieungdomar i norra Solna skulle Q-lan kunna 

fylla detta behov. 

 

Med anledning av ovanstående ställer jag en enkel fråga till Kultur- och 

fritidsnämndens ordförande: 

Finns det några planer på att ändra åldersgränserna på Q-lan för att möjliggöra för fler 

gymnasieungdomar att delta i verksamheten? 

 

  
  Sandra Lindström 

  Vänsterpartiet 



Kommunfullmäktiges sammanträde 

Solna den 4 april 2022 

Enkel fråga till Tekniska nämndens ordförande Magnus Persson 

 

Enkel fråga om boendeparkering 

Vänsterpartiet ser ett stort värde av att satsa på kollektivtrafiken och bygga i 

kollektivtrafiknära områden för att möjliggöra för så många hushåll som möjligt att leva utan 

bil. Även om bilinnehavet i Solna är förhållandevis lågt i jämförelse med andra kommuner är 

det en realitet att många av Solnas hushåll idag har en bil, och att många av Solnas invånare 

använder boendeparkering som sin huvudsakliga parkering. 
 

I Solnas nyligen antagna parkeringsnorm finns tydliga målsättningar kring hur vi ska gå mot 

minskad bilanvändning samt mer hållbara parkeringslösningar, med krav på att 50 % av 

platserna i nya parkeringsgarage ska ha laddningsmöjligheter. Detta är bra, men 

motsvarande målsättningar saknas vad gäller stadens egna parkeringsplatser, inte minst vad 

gäller boendeparkering. Idag finns bara cirka 15–20 laddplatser på boendeparkeringsplatser. 

Om fler Solnabor ska ha möjlighet att köpa elbil kommer en betydligt större andel av våra 

boendeparkeringsplatser behöva utrustas med laddningsmöjligheter i närtid. 

 

Vänsterpartiet skulle gärna anta en målsättning om att en viss andel av våra 

boendeparkeringsplatser ska ha laddningsmöjligheter. Men då har vi ett annat problem: 

enligt svar från förvaltningen vet vi inte ens hur många boendeparkeringsplatser vi har i 

staden då det inte förs någon statistik över detta. Det är problematiskt att vi tycks sakna 

information om något som borde anses vara så grundläggande. 

 

Med anledning av ovanstående ställer jag en enkel fråga till Tekniska nämndens 

ordförande: 

Varför finns det ingen statistik om antalet boendeparkeringsplatser i Solna? 

 

  
  Sandra Lindström 

  Vänsterpartiet 



 

  
 

Kommunfullmäktige den 4 april 2022 

Enkel fråga till tekniska nämnden om underhåll på Skytteholmsskolans 
gymnastiksal. 

Skytteholmsskolans gymnastiksal har misskötts i åratal nu det har börjat visa sig exteriört. 
På framsidan som vetter mot Skytteholmsfältet har ett stort antal fönsterbågar som består av trä, 
ruttnat pga utebliven ytskiktsbehandling samt på baksidan som vetter mot skolan är ett stort antal 
av glasbetongblock trasiga. 

Ovannämnda problem är en stor säkerhetsrisk då glasen kan lossna och glassplitter från 
glasblocken falla ner och skada barnen som går i skolan. 

Med bakgrund av ovanstående frågar jag: 

Avser tekniska nämnden att vidta åtgärder och se till att fönsterbågarna och dom trasiga 
glasblocken repareras? 

Kjell Johannson (SD} 



 

  
 

Kommunfullmäktige den 4 april 2022 

Enkel fråga till tekniska nämnden om säker framkomlighet på gång/cykelbana vid 

Solnavägen. 

Cykelvägen utefter Solnavägen är den största infarten till Stockholm om man är cyklist. 
Gång och cykelbanan utefter Solna vägen har mycket tät trafik, särskilt som många ansluter 
från Sundbybergsvägen 

På Solnavägen har gång/cykelbanan stängts av på södra sidan vilket innebär att 
gångtrafikanter/cyklister får samsas om den återstående banan på norra sidan. 
Stäckningen som går mellan Sundbybergsvägen och järnvägsbron här på vissa ställen 
mycket svår framkomlighet. 

Gångtrafikanter tvingas ut på en grusad stig bredvid cykelbanan och cykelbanan har blivit mycket 
smalare pga. att betongsuggor har placerats som avskiljare mellan cykelbanan ock vägbanan. 
Detta utgör en stor säkerhetsrisk för gångare, motionärer, barnvagnsförare och cyklister. 

Det finns ingen med barnvagn som går på grusstigen tillexempel alla går på cykelbanan. 
Det sker incidenter dagligdags pga. den bristfälliga lösningen! 

Med bakgrund av ovanstående frågar jag: 

Avser tekniska nämnden att åtgärda problemen med framkomligheten innan en allvarlig olycka 
sker? 

Kjell Johannson (SO) 



Solna 17 november 2021

Svar på interpellation från Peter Rangwe (S) angående 
barngruppernas storlek och läroplanen
Interpellanten ställer en inte bara mycket viktig, men framförallt grundläggande och tämligen 
allomfattande fråga, nämligen följande: 

Hur säkerställer barn- och förskolenämnden att alla förskolebarn i Solna stad har förutsättningar för 
en lärandemiljö som gör att läroplanens mål uppfylls?

Här kommer mitt svar:

Då själva frågan i sig är så stor - den rör ju egentligen allt vi gör och ska göra i förskolan, från 
undervisning till lokaler till vilken mat som serveras - har jag valt att begränsa svaret utifrån det 
resonemang som interpellanten för i sin brödtext. Jag har därför valt att fokusera på ledarskap, 
kompetens och personaltäthet. Detta då det är dessa tre faktorer som forskningen - och även 
skolverket -  tar upp som avgörande faktorer för verksamhetens kvalitet och måluppfyllelse. 

Barn- och förskolenämnden inrättades 2019 av skälet att det behövdes större fokus på förskolan. 
Tidigare var det lätt att förskolan hamnade i skymundan för skolan i den politiska diskussionen. 
Uppföljningen av de fristående förskolorna var, och är god, genom de tillsynsrapporter som görs, 
medan det rådde betydligt större otydlighet gällande de kommunala. Samtidigt saknades ett 
regelbundet, tydligt samarbete med det fristående aktörerna. Sedan dess har vi lagt upp ett 
långsiktigt arbete med målet att nå Skolverkets rekommendationer inom en femårsperiod. 

Några saker som har varit särskilt viktiga utgångspunkter i mitt dagliga arbete som nämndens 
ordförande har varit:

- Att det för den kommunala verksamhetens behövs ett utvecklat nära samarbete mellan politiken,  
verksamheten, professionen och central förvaltning.

- Att ha örat mot marken. Lyssna till föräldrar, för att säkerställa att den verklighetsbild som 
nämnden har överensstämmer med föräldrarnas. 

- Att göra saker och ting i rätt ordning för att verkligen nå dit vi vill.
- Att bygga upp ett väl fungerande samarbete med de fristående aktörerna, för att säkerställa 

likvärdigheten mellan kommunala och fristående. 

När det gäller samarbetet inom den kommunala verksamheten är målet att få alla, från 
pedagogerna som möter barnen varje dag i verksamheten till politikerna i nämnden, känna att de 
delar samma verklighet. Att vi delar samma verklighetsbild är avgörande för att varje barn ska få 
den utbildning och trygghet som de har rätt till. Det måste vara tydligt för politiken vad som 
fungerar väl och vad som behöver förändras så att resurserna hamnar rätt. Då detta är ett arbete 
som i mångt och mycket handlar om ledarskap, värderingar och bemötande är det inte alltid som 
det syns i dokument. Men generellt kan sägas att det är just det här arbete som ryms bakom det 
arbete som gjorts under rubrikerna organisationsförändring och ledarskap. Den 
organisationsförändring som gjorts har konstruerats för att främja tydlighet, rak kommunikation, 
öppenhet och transparens mellan nivåerna. 

Organisationsförändringen och satsningen på ett tydligt och gott ledarskap var delsteg ett. Delsteg 
två var att fokusera på kompetens. Forskning visar tydligt att personalens kompetens är avgörande 
för barnens utveckling och trygghet. Mer avgörande än barngruppernas storlek. I de kommunala 
förskolorna i Solna hade färre än 60% relevant utbildning i början av mandatperioden. Vi beslutade 
därför att göra ett rejält kompetenslyft. Målsättningen är minst en utbildad förskollärare per 



avdelning och 100% utbildad personal. I dag har vi drygt 90% utbildad personal. Vi saknar 
fortfarande ett antal förskollärare, men det närmar sig. 

Delsteg tre är att öka personaltätheten och det är också det som är fokus i budgeten för 2022. Att 
jag betonar att det handlar om personaltäthet och inte barngruppernas storlek är av två skäl. Det 
första är att vi som politiker inte bör gå in och styra exakt hur stora barngrupperna ska vara, även 
om vi kan ha ett önskemål om riktmärke. Detta då det beror på vilka barn som ingår i gruppen och 
hur respektive rektor väljer att organisera verksamheten. Det andra är att det finns gott om 
exempel i vårt land när politiker gått in och ställt krav på barngruppernas storlek, med följden att 
antalet personal per grupp minskats från det ”vanliga” tre till två. Sårbarheten i ett 
pedagogparsystem torde vara uppenbar: personal behöver kunna ha rast, gå på toaletten och rent 
av bli sjuk och kunna gå hem. Att då lämna sin parhäst ensam är av uppenbara skäl olämpligt. Det 
finns förskolor som lyckats lösa detta med att ha ”dubbla” avdelningar, det vill säga att det i 
praktiken är fyra pedagoger på en betydligt större grupp barn. Detta bör dock i så fall vara upp till 
verksamheten att avgöra och inte vi som sitter som beslutsfattare. Av denna anledning är det mer 
väsentligt att tala om personaltätheten och se till att det finns tillräckligt med personal på respektive 
enhet, som verksamheten sedan fördelar utifrån de barn och behov som finns. 

Steg ett och två - det vill säga ledarskap och kompetenslyft -  är som sagt påbörjade och fortgår. 
Steg tre - personaltäthet -  är fokus för 2022. Till detta kommer ett påbörjat arbete att öka 
samarbete med de fristående aktörerna, något som tidigare varit högst rudimentärt, men som är 
avgörande för att säkra likvärdigheten för alla våra förskolebarn i Solna. 

Slutligen: Jag har i det här svaret valt att fokusera på en process, utifrån interpellantens 
resonemang. Detta är beskrivet utifrån det arbete som pågår i verkligheten, det vill säga det som 
faktiskt görs kopplat till de mål som beskrivs i befintliga dokument. 

Anna Lasses (C)
Ordförande Barn- och förskolenämnden



 
INTERPELLATION till barn- och förskolenämndens ordförande 
Anna Lasses om barngruppernas storlek och läroplanen 

 
Solna stads barngrupper har länge varit stora och växer fortfarande. Detta, trots att det är 
viktigt att barngrupperna inte är för stora när man vill skapa en lugn, trygg och inlärande 
miljö för barnen. Små barn som vistas i för stora grupper har för många interaktioner och 
för många relationer att förhålla sig till under en dag. Det kan bidra till minskad förmåga 
att koncentrera sig och till att fokusera. Framförallt är det viktigt för de yngsta barnen att 
vara i mindre barngrupper. Pedagogerna kan då ta tillvara de fördelar som en mindre 
barngrupp ger i form av samspel och kommunikation mellan pedagog och barn. 
 
I Skolverkets allmänna råd om måluppfyllelse i förskolan, framgår det att riktmärket för 
barn som är 1-3 år är en storlek på 6-12 barn i barngruppen. För barn som är 4-5 år är 
riktmärket 9-15 barn i barngruppen.  

Vi vet också att stora barngrupper i praktiken gör så att pedagogerna i vissa fall tvingas till 
att välja bort vissa aktiviteter, trots att de enligt läroplanen bör finnas med i verksamheten. 
Undervisningen i förskola ska utmana och stimulera varje enskilt barns utveckling och 
lärande ”förutsättningar att utveckla öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande, 
förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa 
andra, förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till etiska dilemman och 
livsfrågor i vardagen, respekt och förståelse för alla människors lika värde och de 
mänskliga rättigheterna och ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att 
aktivt delta i samhället.” (Källa: läroplan för förskolan Lpfö18)  

 
Med hänvisning till ovanstående ställer jag frågan: 
 

• Hur säkerställer barn- och förskolenämnden att alla förskolebarn i Solna stad har 
förutsättningar för en lärandemiljö som gör att läroplanens mål kan uppnås? 

 
 
Solna 25 oktober 2021 
 

 

 

 

 

 
Peter Rangwe 
Socialdemokraterna 

.. :.& 
~• Socialdemokraterna 



 
SOLNA STAD 
 

Protokollsutdrag 2022-02-28  
 SID 1 (1) 

 

 
Signatur  

Kommunfullmäktige  
 

§ 48 
Svar på interpellation av Peter Rangwe (S) till barn- och 
förskolenämndens ordförande om barngruppernas storlek 
och läroplanen (KS/2021:197) 
 
Kommunfullmäktige beslutar att bordlägga interpellationen. 
 
 
 
 
 
 
  

I 



 
SOLNA STAD 
 

Protokollsutdrag 2022-01-31  
 SID 1 (1) 

 

 
Signatur  

Kommunfullmäktige  
 

§ 9 
Svar på interpellation av Peter Rangwe (S) till barn- och 
förskolenämndens ordförande om barngruppernas storlek 
och läroplanen (KS/2021:197) 
 
Kommunfullmäktige beslutar att bordlägga interpellationen. 
 
 
 
 
 
 
  

I 



 
SOLNA STAD 
 

Protokollsutdrag 2021-12-20  
 SID 1 (1) 

 

 
Signatur  

Kommunfullmäktige  
 

§ 304 
Svar på interpellation av Peter Rangwe (S) till barn- och 
förskolenämndens ordförande om barngruppernas storlek 
och läroplanen (KS/2021:197) 
 
Kommunfullmäktige beslutar att bordlägga interpellationen. 
 
 
 
 
 
 
  

I 



Solna 17 november 2021

Svar på interpellation från Peter Rangwe (S) angående 
framtida förskoleplatser i Västra Skogen
Interpellanten har ställt följande fråga:

Hur säkerställer barn- och förskolenämnden att behovet av förskolor tillgodoses i Västra Skogen?

Här kommer mitt svar: 

Det är alltid en utmaning att matcha det exakta antalet platser med antalet barn, då det är svårt att 
förutse vilka önskemål föräldrarna till respektive barn har. Till detta har vi ett 
resurstilldelningssystem som följer barnet och det är därför knepigt att lägga in alltför mycket ”luft”, 
även om en viss flexibilitet bör finnas. 

Enligt den senaste befolkningsprognosen beräknas antalet barn i åldrarna 1–5 år minska i Solna 
stad fram till år 2022, från 5009 barn år 2021 till 4969 barn år 2022. I Huvudsta visar 
befolkningsprognosen på en minskning från 1085 barn i åldrarna 1–5 år 2021 till 1063 barn år 
2022.

Enligt skollagen ska ett barn erbjudas plats vid en förskoleenhet så nära barnets eget hem som 
möjligt. Även om regelverket inte säger något om rätten att få plats på den den förskola som ligger 
närmast, så är det självklart att nämndens inriktning är att Solna ska kunna tillgodose föräldrarnas 
önskemål och val så långt det är möjligt. Söktrycket till förskolorna i Västra skogen är högt men 
sett till hela Huvudsta finns det lediga förskoleplatser. Barn som är placerade på en förskola i en 
annan stadsdel än den där de bor, och som önskar att byta, prioriteras i turordningen. 

Med andra ord: antalet platser i Huvudsta täcker antalet sett utifrån de prognoser som går att göra 
och det lite mer formella kravet om förskola i barnets närhet är då tillgodosett. Med detta sagt kan 
det dessvärre vara så att om en viss förskola är mer populär, så kan barn hänvisas till andra 
förskolor i Huvudstaområdet. 

Anna Lasses (C)
Ordförande Barn- och förskolenämnden



 
 
 
INTERPELLATION till barn- och förskolenämndens ordförande 
Anna Lasses angående framtida förskoleplatser i Västra Skogen 
  
Byggandet av bostäder i Solna ökar kontinuerligt. Med en ökad befolkning ökar också 
antalet barn och förskolebarn i Solna. Enligt Solna stads befolkningsprognos innebär 
denna ökning drygt 820 fler barn i förskoleålder fram till 2022.  
 
I området Västra Skogen har vi sett ett generationsskifte där många barnfamiljer med 
förskolebarn flyttat in och många äldre flyttat därifrån, något som skapat långa 
förskoleköer i området. Många föräldrar erbjuds då platser långt ifrån hemmet eftersom 
förskoleområdet omfattar hela Huvudsta.  
 
Med anledning av detta ställer jag följande frågor: 
 

• Hur säkerställer barn- och förskolenämnden att behovet av förskolor tillgodoses i 
Västra Skogen?  
 

 
 
Solna 25 oktober 2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
Peter Rangwe 
Socialdemokraterna 
 
 

.. :.& 
~• Socialdemokraterna 



 
SOLNA STAD 
 

Protokollsutdrag 2022-02-28  
 SID 1 (1) 

 

 
Signatur  

Kommunfullmäktige  
 

§ 49 
Svar på interpellation av Peter Rangwe (S) till barn- och 
förskolenämndens ordförande angående framtida 
förskoleplatser i Västra Skogen (KS/2021:198) 
 
Kommunfullmäktige beslutar att bordlägga interpellationen. 
 
 
 
 
 
 
  

I 



 
SOLNA STAD 
 

Protokollsutdrag 2022-01-31  
 SID 1 (1) 

 

 
Signatur  

Kommunfullmäktige  
 

§ 10 
Svar på interpellation av Peter Rangwe (S) till barn- och 
förskolenämndens ordförande angående framtida 
förskoleplatser i Västra Skogen (KS/2021:198) 
 
Kommunfullmäktige beslutar att bordlägga interpellationen. 
 
 
 
 
 
 
  

I 



 
SOLNA STAD 
 

Protokollsutdrag 2021-12-20  
 SID 1 (1) 

 

 
Signatur  

Kommunfullmäktige  
 

§ 305 
Svar på interpellation av Peter Rangwe (S) till barn- och 
förskolenämndens ordförande angående framtida 
förskoleplatser i Västra Skogen (KS/2021:198) 
 
Kommunfullmäktige beslutar att bordlägga interpellationen. 
 
 
 
 
 
 
  

I 



Solna 17 november 2021

Svar på interpellation från Peter Rangwe (S) angående 
rätten att välja en förskola utifrån egna behov och 
önskemål
Interpellanten har ställt följande frågor:

1. På vilket sätt tar barn- och förskolenämnden i Solna stad hänsyn till att föräldrarna i Solna är 
intresserade av att kunna jämföra förskolor på likvärdig grund, oavsett om det är en kommunal 
eller en privat verksamhet. 

2. När kommer man att uppdatera hemsidan med ett verktyg så att man på liknande sätt som i 
Nacka och Stockholm stad kan jämföra Solnas olika förskolor och kunna göra ett 
välunderbyggt val?

Här kommer mitt svar: 

Rätten att välja förskola och skola till sitt barn är en av de viktigaste reformer som genomförts och 
att kunna göra ett val där man som förälder känner sig trygg med att man fått den information som 
behövs är viktigt. 

I dag finns det uppgifter och beskrivningar av såväl de kommunala som de fristående förskolorna 
på Solna stads hemsida. Informationen ses regelbundet över för att vara aktuell och relevant. 
Likaså finns den årliga brukarundersökningen tillgänglig, vilket ger en ögonblicksbild av hur 
föräldrar uppfattar sitt barns förskola just nu. Till detta finns möjligheten att besöka förskolorna, 
antingen via öppet-hus-dagar eller genom att boka besök. 

I dagsläget finns ingen plan att tillhandahålla ett jämförelseverktyg på samma sätt som i Nacka 
eller i Stockholms stad, då nämnden under denna mandatperiod valt att prioritera själva kvaliteten i 
verksamheten. Problematiken att det är knepigt att jämföra olika aktörer har till viss del berörts 
politiskt tidigare, men jag vill uppmuntra ledamöter i nämnden som vill prioritera just framtagandet 
av ett jämförelseverktyg att ta upp frågan, så att vi kan föra en diskussion om för- och nackdelar 
med ett sådant verktyg. 

Anna Lasses (C)
Ordförande Barn- och förskolenämnden



 
INTERPELLATION till barn- och förskolenämndens ordförande Anna 
Lasses om rätten att välja en förskola utifrån egna behov och önskemål 
 
När man som förälder ska välja förskola till sina barn så är det en hel del frågor som 
uppkommer. Hur vet man vilka förskolor som är bra? Vilka har en god omsorg och 
pedagogik? Vilka har små barngrupper med god arbetsro för barnen? Vilka har eget kök 
och kan laga maten på plats, och på så vis hålla matsvinnet nere som en bonus? Vilka har 
en säker och grön utomhusmiljö utan buller och trafik? Vilka har en förskolechef som tar 
hand om sin personal och sin organisation?  
 
Det närmaste man kommer till att hitta svar på dessa frågor är att läsa och jämföra en 
massa brukarundersökningar på Solna stads hemsida - ett rätt så tidskrävande projekt då 
man som förälder gärna vill titta på flera möjliga val för sitt barn. Trots att de styrande 
politikerna i Solna stad sedan länge har lovat att uppdatera den nya hemsidan så har inget 
hänt på området. Dessutom är brukarundersökningar ett ganska trubbigt instrument när 
det gäller att få reda på vilken kvalitet de olika förskolorna har. Det behövs också andra 
kriterier som exempelvis barngruppernas storlek, antal pedagoger och andel förskollärare 
som kan läggas in i en jämförelse.   
 
Tittar vi utanför kommungränsen på exempelvis Nacka så finns ett verktyg på 
kommunens hemsida som heter Jämföraren. Det ger dig stöd att hitta rätt då det finns 
kvalitetsmått och fakta om alla de olika anordnarna inom förskolan.  
 
Ett jämförelseverktyg är viktigt för att enkelt kunna göra ett bra val. Förskolan är viktig 
och kan vara ett av de viktigaste val du som förälder gör. Det är här som grunden läggs 
för barnens sociala och pedagogiska utveckling. Våra barn är värda det bästa och det är 
deras föräldrar, tillika skattebetalare också.  
 
Med hänvisning till ovanstående undrar jag: 
 

• På vilket sätt tar barn- och förskolenämnden i Solna stad hänsyn till att föräldrarna 
i Solna är intresserade av att kunna jämföra förskolor på likvärdig grund, oavsett 
om det är en kommunal eller en privat verksamhet?  

 
• När kommer man att uppdatera hemsidan med ett verktyg så att man på liknande 

sätt som i Nacka och Stockholms stad kan jämföra Solnas olika förskolor 
och kunna göra ett välunderbyggt val?  

 
Solna 25 oktober 2021 
 
 
 
 
 
Peter Rangwe 
Socialdemokraterna  

.. :.& 
~• Socialdemokraterna 
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§ 50 
Svar på interpellation av Peter Rangwe (S) till barn- och 
förskolenämndens ordförande om rätten att kunna välja en 
förskola utifrån egna behov och önskemål (KS/2021:199) 
 
Kommunfullmäktige beslutar att bordlägga interpellationen. 
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§ 11 
Svar på interpellation av Peter Rangwe (S) till barn- och 
förskolenämndens ordförande om rätten att kunna välja en 
förskola utifrån egna behov och önskemål (KS/2021:199) 
 
Kommunfullmäktige beslutar att bordlägga interpellationen. 
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§ 306 
Svar på interpellation av Peter Rangwe (S) till barn- och 
förskolenämndens ordförande om rätten att kunna välja en 
förskola utifrån egna behov och önskemål (KS/2021:199) 
 
Kommunfullmäktige beslutar att bordlägga interpellationen. 
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	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 Solna 9 december 2021


Svar på interpellation från Peter Rangwe (S) angående 
matsvinn i våra förskolor 

Först ett stort tack för denna interpellation. Den är snarlik interpellationen om matsvinn 
som jag fick i slutet av 2019, men fortfarande lika viktig. Plus att det är både rimligt och 
bra att följa upp dessa frågor.


Desto mer besvärande är det att konstatera att även svaret fortfarande är snarlikt: Vi 
saknar fortfarande statistik över matsvinnet i våra förskolor. Det gäller såväl i våra egna 
tillagningskök, som i de mottagningskök där maten levereras från Sodexo. När det gäller 
maten från Sodexo mäts matsvinn endast i de skolor där de har tillagningskök och inte de 
skolor och förskolor som får maten levererad. 


Med detta sagt finns det kökspersonal lokalt, i såväl tillagnings- som mottagningskök, 
som gör ett stort arbete för att minska matsvinnet, genom planering och engagemang. 
Det är centralt på förvaltningen som det saknas uppföljning. 


Ungefär samtidigt med den förra interpellationen startades ett arbete för att ta ett grepp 
när det gäller hållbarhet och de kommunala förskolornas tillagningskök, vilket omfattar 17 
av de 35 kommunala förskolorna. I detta ingick frågan om matsvinn. Arbetet avstannade 
helt i samband med att pandemin slog till och har därefter hamnat mellan stolarna. Under 
hösten 2021 har förskoleverksamheten alltmer återgått till en nygammal normalitet och 
frågan om mat, inklusive matsvinn, och att våra tillagningskök ska anpassas till stadens 
matstrategi finns nu tydligt inskriven i verksamhetsplanen för 2022. 


Med tanke på hur viktiga frågorna om mat och matsvinn är inte bara för att våra barn ska 
må bra, men också utifrån miljö och klimatperspektiv, beklagar jag att detta fått hamna i 
skymundan under alltför lång tid. Samtidigt känner jag mig trygg med att när det nu finns 
inskrivet i verksamhetsplanen så kommer det bli verkstad. 


Frågor och svar till denna interpellation 

Mäter nämnden matsvinnet i förskolorna? 

Svar: Nej.


Om nej, varför inte?

Mycket bra fråga, det ska vi ändra på.


Om ja, hur stor är skillnaden mellan svinnet på förskolor med tillagningskök respektive 
mottagningskök?

Eftersom svaret var nej går det inte att svara på denna fråga.




 
 
Interpellation till barn- förskolenämndens ordförande Anna Lasses 
om matsvinn i Solnas förskolor 
 
Matsvinnet i världen ökar. En tredjedel av den mat som produceras slängs. Enligt 
Livsmedelsverket slänger vi cirka 19 kilo fullt ätbar mat per person på ett år och 26 kilo mat och 
dryck hälls ut i slasken. Ett hushåll kan spara minst 3000–6000 kr per år på att minska sitt svinn. 
Förutom att det är slöseri med pengar är svinnet dåligt för miljön. Livsmedelsproduktion och 
matsvinn är anknutna till flera av Sveriges nationella miljömål; ”Begränsad klimatpåverkan”, 
”Giftfri miljö”, ”Ingen övergödning”, ”Ett rikt odlingslandskap” och ”Ett rikt växt- och djurliv”. 
Det varnas även för att man inte kommer att nå FN:s globala mål om att halvera matsvinnet fram 
till 2030.  
 
Det är därför viktigt för kommuner att minska matsvinnet i sina verksamheter och det finns goda 
möjligheter för Solna stad att göra det. I förskolorna finns exempelvis stor potential till det 
genom att möjliggöra för verksamheterna att ha tillagningskök. Att tillaga maten på plats innebär 
en flexibilitet när barnen inte befinner sig på förskolan, exempelvis på grund av sjukdom. Antalet 
portioner kan då anpassas efter rådande situation. Därtill, lär förskolepersonalen känna barnens 
matrutiner bättre och vet vilken mat de gillar. Således kan de tillaga mat som barnen tycker om 
och därför äter mer av, vilket också minskar matsvinnet.  
 
De förskolor som enbart har mottagningskök och får sin mat från distributörer måste istället 
meddela antalet portioner, allergier och dylikt långt i förväg. Det innebär i praktiken att det kastas 
för mycket mat som skulle kunna ha använts på ett mer miljövänligt och ekonomiskt sätt. För att 
påbörja en omställning till fler tillagningskök i förskolorna måste matsvinnets volymer först 
utvärderas.  
 
Med hänvisning till ovanstående önskas svar på följande frågor:  
 

• Mäter nämnden matsvinnet i förskolorna? 
 

• Om nej, varför inte? 
 

• Om ja, hur stor är skillnaden mellan svinnet på förskolor med tillagningskök respektive 
mottagningskök? 

 
 
Solna 29 november 2021 
 
 
 
 
 
 
 
Peter Rangwe 
Socialdemokraterna 
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§ 51 
Svar på interpellation av Peter Rangwe (S) till barn- och 
förskolenämndens ordförande om matsvinn i Solnas 
förskolor (KS/2021:225) 
 
Kommunfullmäktige beslutar att bordlägga interpellationen. 
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§ 12 
Svar på interpellation av Peter Rangwe (S) till barn- och 
förskolenämndens ordförande om matsvinn i Solnas 
förskolor (KS/2021:225) 
 
Kommunfullmäktige beslutar att bordlägga interpellationen. 
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§ 307 
Svar på interpellation av Peter Rangwe (S) till barn- och 
förskolenämndens ordförande om matsvinn i Solnas 
förskolor (KS/2021:225) 
 
Kommunfullmäktige beslutar att bordlägga interpellationen. 
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Svar på interpellation från Sandra Lindström (V) och Kerstin Scheutz (V) 
om Huvudsta gamla skola 
 
Huvudsta gamla skola – som senast användes av Kulturskolan – ligger i hörnet Huvudstagatan / 
Storgatan och står sedan Kulturskolan flyttade ut huvudsakligen vakant. 
 
Lokalen har tydliga brister i tillgänglighet, vilket också var en starkt bidragande orsak till att 
Kulturskolan flyttades till lokaler vid Parkskolan i Hagalund. Den tillgänglighetsbrist som jag 
uppfattar som krångligast att åtgärda är det faktum att hiss helt saknas i byggnaden. 
Fastighetsavdelningen har prövat flera olika lösningar för att förse byggnaden med hiss, men 
ingen har varit möjlig att genomföra. Det finns bland annat en färdig skiss för en hiss på utsidan, 
men bygglov för denna kan inte ges då exteriören är q-märkt och inte får förvanskas. Utöver 
avsaknaden av hiss är andra större tillgänglighetsproblemen är att RWC helt saknas i byggnaden, 
och entréerna är inte försedda med ramper. Dessa problem med att säkerställa tillgänglighet 
kommer troligen behöva få en lösning även med en alternativ användning. 
 
Gällande detaljplan P93/1020 för fastigheten anger följande bestämmelser för huvudbyggnaden 
på tomten: 
S Skola 
q1 Byggnad får inte rivas. Byggnads exteriör får inte förvanskas 
 
Dessa bestämmelser försvårar alternativa användningar av byggnaden. Då den är planlagd som 
skola, skulle det krävas en bygglovsansökan för ändrad användning för att den skulle kunna 
användas på annat sätt, som med hänsyn till detaljplanebestämmelsen troligen inte skulle kunna 
beviljas, i vart fall inte permanent. Det gör det svårt att hyra ut byggnaden till exempelvis ett 
konstnärskollektiv eller liknande utan att först ändra detaljplanen ändras. Som beskrivet ovan 
hindrar q-märkningen dessutom att utvändigt göra åtgärder som skulle behövas för att säkra 
tillgänglighet i byggnaden. Det är troligen svårt att få bygglov för ändrad användning godkänt 
utan att åtgärda dessa tillgänglighetsproblem. 
 
Huvudsta gamla skola är idag dessutom anpassad efter Kulturskolans tidigare verksamhet, bland 
annat i planlösning. För att kunna hyra ut lokalen så krävs sannolikt investeringar för att anpassa 
till hyresgäst, exempelvis vad gäller planlösning, troligen även ventilation, lås/larm och övriga 
hyresgästanpassningar beroende på vilken verksamhet som man tänkt sig i lokalerna. Därtill som 
ovan nämnt behöver tillgänglighetsanpassning göras. Att tekniska nämnden behöver göra 
investeringar i byggnaden betyder också att en potentiell hyresgäst behöver ha ekonomi för att 
klara av hyran, givet att staden inte har för avsikt att göra en minusaffär på uthyrningen. 
 
Tekniska nämndens ambition är självfallet att ha förvaltningarnas behov av lokaler i fokus, för att 
se om denna byggnad – och för den delen även andra tomställda byggnader - kan användas för 
att svara mot ett faktiskt lokalbehov, och gärna i stadens egna verksamheter. Hittills har det tyvärr 
inte varit möjligt att matcha lokalen med ett passande behov för Huvudsta gamla skola. 
 



I budget 2022 som antogs den sista november 2021, återfinns ett särskilt budgetuppdrag 
avseende stadens lokaler, just med anledning bland annat av att denna och en del andra lokaler 
stått vakanta en längre tid utan att komma till användning: 

Kommunstyrelsen får i uppdrag att tillsammans med berörda nämnder göra en inventering av vakanta 
lokaler i stadens fastighetsbestånd och kartlägga vilka lokaler som behövs för stadens verksamheter, vilka 
som kan hyras ut till externa aktörer och vilka som kan avyttras. 
 

Jag uppmuntrar naturligtvis alla som har tankar och idéer om hur Huvudsta gamla skola kan 
användas, att kontakta fastighetsavdelningen i staden, alternativt oss politiker, för att spela in sina 
tankar. Även om kanske inte alla tankar är exempelvis byggtekniskt, planjuridiskt, 
fastighetsekonomiskt och/eller i övrigt praktiskt genomförbara, så uppskattas tankar och idéer 
som kan leda till att vakanta byggnader kan hitta en användning. Självklart kommer 
fastighetsavdelningen på tekniska förvaltningen delta i arbetet med detta budgetuppdrag. 
 

1. Vilka planer finns för Huvudsta gamla skola? 
Jag hänvisar till ovanstående redovisning i text för status vad gäller byggnaden. En tydlig oh 
färdig helhetsplan för framtida användning finns i dagsläget alltså ännu inte, utan byggnaden 
kommer att hanteras inom ramen för det budgetuppdrag som getts till kommunstyrelsen och 
berörda nämnder om att göra en heltäckande inventering av stadens vakanta lokaler.  

 
2022-01-18 
Magnus Persson (C) 
Ordförande Tekniska nämnden 



 
Solna den 20 december 2021 

Interpellation till Tekniska nämndens ordförande Magnus Persson 
 
Interpellation om Huvudsta Gamla skola 
 
I maj lämnade Vänsterpartiet in en motion till fullmäktige om att utreda användningen av 
stadens tomställda lokaler. Bland dessa tomställda lokaler finns exempelvis Bergmarkska 
villan, flera förskolor, Gula villan vid Råsunda skola, Rödingarna vid Överjärva gård, 
Huvudsta Gamla skola, parkleken och fritidsgården i Hannebergsparken samt delar av 
Sockerbiten, Hagalundsskolan och Motorborgen.  
 
Motionen ansågs vara besvarad med hänvisning till att det pågår en löpande översyn över 
stadens lokaler och hur dessa kan användas. Men trots detta svar ser vi i Vänsterpartiet att 
ytterst lite händer vad gäller de tomställda lokaler vi lyfte i vår motion.  
 
Huvudsta Gamla skola i korsningen Storgatan/Armégatan byggdes 1909 och är en vacker 
byggnad som i många år använts som skola åt flera generationer Solnabarn. Senast 
nyttjades byggnaden som kulturskola fram till 2017 då verksamheten flyttades över till 
Parkskolan, bland annat eftersom Huvudsta gamla skola inte är tillgänglighetsanpassad. 
Sedan dess har skolan mestadels stått tom, även om den emellanåt använts som 
övningslokal till polisen.  
 
Sedan vi lämnade in vår motion har vi kontaktats av mängder av Solnabor som är 
intresserade av att hyra och använda lokalen. I synnerhet har många kulturutövare såsom 
konstnärer och musiker uttryckt intresse för att återigen låta byggnaden komma till liv. Men 
trots att Huvudsta Gamla skola har stått tom i snart fem år har åtminstone inte vi hört ett ljud 
om varken planer för renovering eller för hur byggnaden ska användas framöver.  
 
Äldre byggnader kommer med vissa utmaningar och renoverings- och anpassningsbehov, 
såsom i detta fall behov av tillgänglighetsanpassningar om lokalen ska användas av en 
bredare allmänhet. Men detta får inte vara ett hinder för oss att ta hand om de byggnader vi 
har. Vänsterpartiet ser det som prioriterat att vi tar hand om vårt kulturarv och ser till att våra 
äldre byggnader också används. I just fallet med denna byggnad finns också väldigt många 
Solnabor som engagerar sig och har uttryckt önskemål om att fylla huset med verksamhet. 
 
Med anledning av ovanstående ställer vi följande fråga till Tekniska nämndens 
ordförande: 
Vilka planer finns för Huvudsta Gamla skola? 
 

 
 
Sandra Lindström          Kerstin Scheutz 
Vänsterpartiet            Vänsterpartiet 
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§ 53 
Svar på interpellation av Sandra Lindström (V) och Kerstin 
Scheutz (V) till tekniska nämndens ordförande om Huvudsta 
gamla skola (KS/2021:241) 
 
Kommunfullmäktige beslutar att bordlägga interpellationen. 
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§ 14 
Svar på interpellation av Sandra Lindström (V) och Kerstin 
Scheutz (V) till tekniska nämndens ordförande om Huvudsta 
gamla skola (KS/2021:241) 
 
Kommunfullmäktige beslutar att bordlägga interpellationen. 
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Svar på interpellation om medicinsk bemanning på äldreboenden 
 
Tack för interpellationen. 
 
Sjuksköterskor har en viktig roll att fylla i Solnas äldreomsorg. Deras kompetens är 
förutsättningen för en kontinuerlig tillgång till medicinska insatser i äldrevården. Samtidigt 
bidrar de med stöd och vägledning till övriga personalen. 
 
Interpellanten hävdar att tillgång till sjuksköterskor inte alltid innebär fysisk närvaro. För 
Solnas del stämmer det inte: Enligt nuvarande avtal har alla vård- och omsorgsboenden i 
Solna sjuksköterskor fysiskt på plats under dygnets alla timmar och under årets alla dagar.  
 
Det innebär att Solna är en av få kommuner som har sjuksköterskor på äldreboenden även 
nattetid. Bemanningen på natten redovisas dock inte i Socialstyrelsens nationella Öppna 
jämförelser som endast visar tillgång under dagtid. Jag anser därmed att vi har en god 
bemanning av sjuksköterskor på Solnas äldreboenden. 
 
Framtidens utmaning för samtliga Sveriges kommuner ligger i att rekrytera och bibehålla 
medicinsk kompetens på äldreboenden, däribland sjuksköterskor. I Solna har 
kompetensutvecklingsfrågan varit på agendan länge.  
 
Vi bedriver en rad kompetenshöjande satsningar, bland annat genom att låta personalen träna 
på Metodikum, vi genomför vidareutbildningar samt erbjuder uppdragsutbildningar inom 
särskilt identifierade områden. Genom äldreomsorgslyftet höjs undersköterskornas 
kompetens som på sikt kan avlasta sjuksköterskor med uppgifter som kan delegeras. På så 
sätt säkrar vi morgondagens sjuksköterskekompetens för en god vård och omsorg av äldre i 
Solna. 
 
1. Hur ser planerna ut när det gäller bemanningen av sjuksköterskor på Solnas 
äldreboenden framöver? 
 
Planerna är att sjuksköterskor fortsatt finns tillgängliga på plats fysiskt dygnet runt, så som i 
nuvarande avtal. 
 
2. Hur ser omvårdnadsnämnden på att bemanningen kan vara olika beroende på 
byggnadernas utformning? 
 
Solnasnittet är en heltidsanställd sjuksköterska per 16 patienter. Byggnadens utformning har 
ingen större betydelse för sjuksköterskebemanningen. 
 
 
Solna den 19 januari 2022 
Samuel Klippfalk (KD) 
Ordförande i Omvårdnadsnämnden 



 
 

      

 
INTERPELLATION till omvårdnadsnämndens ordförande Samuel Klippfalk 
gällande medicinsk bemanning på äldreboenden 
 

En av erfarenheterna från pandemin är att det finns brister i sjukvårdskunskap hos personalen i 

våra äldreboenden.  

 

De flesta av de som bor på äldreboenden har många och olika somatiska sjukdomar, men även 

demenssjukdomar. Är man inte sjuk så bor man som regel inte på ett äldreboende. 

 

Många professorer, forskare och andra kunniga inom området pekar på behovet av mer 

sjuksköterskekompetens. Det pekas även på att omvårdnadspersonal, undersköterskor och 

vårdbiträden har behov av mer sjukvårdkunskaper. 

 

Äldreboenden är olika byggda, har olika många våningar och överhuvudtaget olika utformning. 

Den fysiska utformningen av ett äldreboende har sannolikt betydelse för hur hög bemanningen 

av omsorgspersonal och sjuksköterskor behöver vara. 

 

Idag har alla äldreboenden i Solna tillgång till sjuksköterska hela dygnet, men tillgång till betyder 

inte alltid fysisk närvaro. Ingen hänsyn är tagen till byggnadernas utformning. 

 

Med hänvisning till ovan ställer jag följande frågor: 

 

• Hur ser planerna ut när det gäller bemanningen av sjuksköterskor på Solnas äldreboenden 

ut framöver? 

 

• Hur ser omvårdnadsnämnden på att bemanningen kan vara olika beroende på 

byggnadernas utformning? 

 

 

Solna 20 december 2021 

 

 

 

 
 

 

Elisabet Brolin  
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§ 54 
Svar på interpellation av Elisabet Brolin (S) till 
omvårdnadsnämndens ordförande om medicinsk bemanning 
på äldreboenden (KS/2021:244) 
 
Kommunfullmäktige beslutar att bordlägga interpellationen. 
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§ 15 
Svar på interpellation av Elisabet Brolin (S) till 
omvårdnadsnämndens ordförande om medicinsk bemanning 
på äldreboenden (KS/2021:244) 
 
Kommunfullmäktige beslutar att bordlägga interpellationen. 
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Svar på interpellation gällande kontinuerliga kartläggningar av värdefull natur 
 
Tack Ruben Wågman och Ebbe Adolfsson för interpellationen som lyfter två viktiga ämnen, 
nämligen förekomst och spridning av gifter i värdefulla naturområden och hur planering av 
art- och biotopinventeringar går till.  
  
Den första frågan lyder “Genomförs kontinuerliga riskanalyser och provtagningar av 
mark i viktiga naturområden för att kartlägga och förebygga eventuell spridning av 
gifter?” 
  
Svaret är nej. Om frågan avser huruvida vi i rent undersökande syfte gör förebyggande 
riskanalyser eller provtagningar i viktiga naturområden så är svaret att vi inte gör det. 
Möjligen avser frågeställarna inte slumpmässiga provtagningar där man från början inte vet 
vad man letar efter eller om man alls kommer hitta något på platsen, men det framgår inte 
riktigt av frågan. Situationen är oavsett vilket den att för att en provtagning ska vara effektiv 
behöver man redan på förhand veta vad man letar efter och var någonstans. Den här sortens 
provtagning är mer komplex än man kanske föreställer sig, det går inte att bara att stoppa ner 
en provsticka i marken för att få ett resultat utan man behöver både ha en tydlig bild av 
platsen och av vilka ämnen som ska analyseras. Det är näst intill omöjligt att göra en 
översiktlig ”scanning” av ett område då det blir som att leta efter en nål i en höstack. Det finns 
otroligt många tänkbara provpunkter och de kan ge väldigt olika utfall så det gäller att välja 
rätt ställen att mäta på. En halvmeter bort kan det vara mycket höga halter av ett ämne som 
inte överhuvudtaget påvisas på den plats du mäter. Undersökningarna måste därför vara 
väldigt precisa, för att leta på måfå riskerar att ge helt fel och missvisande resultat. Det kan 
givetvis både handla om att föroreningsproblematik överskattas och underskattas beroende på 
resultatet. Proverna är dessutom dyra och vi bekostar inga provtagningar själva eftersom 
principen att förorenaren betalar (polluter pays principle, PPP) är central i Miljöbalken. Det är 
därför markägaren (som dock givetvis i vissa fall kan vara Solna stad) eller den som har 
förorenat marken, om denne fortfarande går att få tag på och utkräva ansvar av, som står för 
att göra provtagningar.  
  
Det framförs i interpellationen att sanering av förorenad mark behöver ske omgående för att 
undvika spridning. Att rena naturen och våra ekosystem från gifter är självklart en 
grundläggande instinkt som jag delar. Det finns dock flera problem även med detta som inte 
gör det lika självklart som påståendet i interpellationen gör gällande. Olika kemikalier är olika 
lösliga, flyktiga, de sprids på olika sätt i mark, vatten och luft. Kombinationen av kemikalie 
och platsens geologi, hydrologi, kemiska markegenskaper med mera påverkar. Vissa 
föroreningar riskerar därför att lätt sprida sig medan andra är mindre spridningsbenägna och 
ligger stilla i marken fram tills man försöker gräva bort dem. Det kan med andra ord vara 
bättre att låta föroreningarna stanna i marken än att röra om i grytan, beroende på vad det 
gäller. Dessutom kan exempelvis en metall förekomma i olika former, där vissa är mer 
toxiska än andra.   
 
En förorening kan upptäckas genom exempelvis en färgskiftning i jordlagren, en avvikande 
doft eller vid provtagning. Om en förorening påträffas ska det alltid anmälas till staden så att 
miljöavdelningen kan utreda dess utbredning. Om någon, exempelvis markägaren, ska 
genomföra ett markarbete och man kan misstänka att det kan förekomma föroreningar i 
marken (man kanske vet att någon förorenande verksamhet har funnits på platsen tidigare) 
eller att markägaren under schaktarbeten upptäcker något avvikande då ställer 
miljöskyddsenheten också krav på provtagning.  



 
Men hur ska man då veta var det finns markföroreningar och av vilka slag? Jo, Länsstyrelsen 
genomförde en inventering av förorenade områden som avslutades 2015. Inventeringen 
gjordes med hjälp av med hjälp av MIFO, Metodik för Inventering av Förorenade Områden, 
som är framtagen av Naturvårdsverket. MIFO går ut på att i första steget göra en genomgång 
av alla tillgängliga uppgifter, främst historiska, om vilken verksamhet som bedrivits på 
platsen, vilka ämnen som har hanterats med mera. Man använder kartor, arkiv, platsbesök och 
intervjuer. Därefter görs en första riskklassning av området. Riskklassningen utgår från 
föroreningarnas farlighet, föroreningsnivå (halter och mängder), spridningsförutsättningar 
(hur och hur snabbt spridning kan ske) och skyddsvärde/känslighet (vilken exponering 
människor och miljön kan utsättas för och vilket skyddsvärde den berörda miljön har). Det 
finns fyra olika riskklasser: 

1. Mycket stor risk för negativa effekter på människa och miljö 
2. Stor risk för negativa effekter på människa och miljö 
3. Måttlig risk för negativa effekter på människa och miljö 
4. Liten risk för negativa effekter på människa och miljö. 

 
I Stockholms läns ”Handlingsplan för tillsyn av förorenade områden 2020-2030” som 
efterföljde Länsstyrelsens inventering framgår det att Solna har totalt 478 potentiellt eller 
konstaterade förorenade områden. Av dessa 478 tillhör 3 områden riskklass 1 och 13 områden 
riskklass 2. Det är dessa två riskklasser som prioriteras för vidare utredning och, vid behov, 
avhjälpande åtgärder. Länsstyrelsens bedömning är att de flesta av Sveriges misstänkta 
markföroreningar nu är kända och miljöavdelningen delar denna uppfattning. Därför 
prioriterar staden att arbeta med de områden som tillhör riskklass 1 och 2 framför att ställa 
krav på markägare att göra provtagningar på mark där vi inte har välgrundade misstankar om 
att vi kan hitta föroreningar. 
 
Den andra frågan lyder “Hur planeras på lite längre sikt vilka arter och områden som ska 
inventeras och utifrån vilka underlag, för att kunna skydda känsliga och hotade arter 
och biotoper?” 
 
Inventeringar är ett viktigt verktyg för att få kunskap om naturvärden och förekomst av olika 
arter. För att följa upp arters utveckling behövs dessutom återkommande inventeringar, precis 
som interpellanterna är inne på. Det är dock inte möjligt att övervaka samtliga arter som finns 
i Solna med hjälp av återkommande inventeringar, då det skulle kräva oöverskådliga resurser. 
Istället görs ett urval. Här finns det två parallella spår att arbeta utifrån skulle man kunna säga. 
För det första är de arter som finns i Solna resultatet av vilka livsmiljöer (biotoper och habitat) 
som finns här och hur väl de motsvarar arternas behov. Områdenas storlek och hur de hänger 
ihop med varandra (konnektivitet) är viktig, liksom tidigare och nuvarande markanvändning 
och skötsel. Naturliga förutsättningar spelar givetvis också roll, exempelvis tillgång till vatten, 
eller förekomst av sandig jord i södersluttning. Eftersom arter är beroende av biotoper och 
habitat kan vi få en ganska god övergripande bild av vilka arter som trivs i olika delar av 
Solna genom att kartlägga dessa biotoper. En biotopkartering görs med hjälp av satellitbilder, 
flygfoton och liknande data och ger enkelt förklarat en vegetationskarta. Detta gjordes över 
Solna både 2007 och 2019-2021. Det har även tidigare gjorts karteringar särskilt inriktade på 
ek-, lind- och tallandskapet i Solna 
  
Det andra parallella spåret är att göra inventeringar av särskilda arter eller artgrupper. Sådana 
görs för att få ännu bättre kännedom om kvaliteten på biotoperna och möjliggöra att följa upp 



utveckling och trender. Man kan särskilt peka ut fyra olika utgångspunkter för inventeringar 
som är särskilt givande: 

1. att inventera arter med specifika behov som också delas av andra arter. Kallas ofta 
paraplyarter eftersom åtgärder för att bevara arten även bidrar till att bevara dessa 
andra arter, som kommer med under paraplyet (t ex svartpälsbi, grönling, groddjur) 

2. att inventera arter som skapar livsmiljöer för andra arter. Kallas nyckelarter och 
åtgärder som gynnar dessa gynnar i förlängningen också många andra arter 

3. att inventera arter som är sällsynta eller utrotningshotade 
4. att inventera arter som har ett särskilt juridiskt skydd  

  
Solna stad har inventerat flera viktiga arter och artgrupper under de senaste åtta åren, 
nämligen: 

• 2014 Fladdermöss  
• 2015–2016 Vedlevande insekter på ek och tall, med särskild eftersökning av 

bredbandad ekbarkbock  
• 2016 Groddjur  
• 2017 Tallinsekter/spår av reliktbock och svart praktbagge, samt tallsvampen tallticka 
• 2018 Hackspettar, ugglor, rovfåglar  
• 2019 Pollinerande och sandlevande insekter, med särskild eftersökning av svartpälsbi  

  
Det har också genom åren gjorts ett flertal olika naturinventeringar, vilket är en typ av 
inventering där ett områdes biotoper karteras och en mängd arter inventeras. Inventeringen 
kan ha olika detaljeringsgrad, innefatta olika många artgrupper och arter. Fokus ligger på 
växter eftersom de utgör basen för de flesta andra arter. Naturinventeringar är naturligt nog 
mer resurskrävande än inventeringar av enstaka arter. Följande naturområden har 
naturinventerats vid något tillfälle: 

• 1998 Tivolihalvön 
• 1999 Sörentorp 
• 2003 Igelbäcken 
• 2005 Huvudsta 
• 2006 delar av centrala Solna 
• 2016-2017 Råstasjön 
• 2018 Tivolihalvön 

I slutet av 1980-talet gjordes också en översiktlig naturinventering av hela Solna.  
  
Genom att sammanfoga all information från biotopkarteringar med art- och 
naturinventeringarna samt uppgifter från Artportalen kan man få ett mycket gediget 
informations-, planerings- och skötselunderlag. Under 2020-2021 har kommunekologen 
arbetat med just detta under benämningen Solnas gröna infrastruktur. Detta är också 
anledningen till att inga nya inventeringar gjordes dessa år, då fokus istället lades på 
sammanvägningen av all tidigare insamlad data. Infrastrukturen handlar mycket om 
spridningsvägar och hur olika viktiga livsmiljöer hänger ihop med varandra och pekar ut på 
vilka platser i kommunen det förekommer särskilt viktiga biotoper eller arter. 
  
Kommunekologen bedömer i och med detta att de allra viktigaste artinventeringarna för att 
övervaka Solnas biologiska mångfald har utförts. Nu är det tid att börja återinventera arter, 
även om det kan vara motiverat att vid senare tillfälle inventera ytterligare arter eller 
artgrupper. Utöver att det har förflutit tid sedan de senaste inventeringarna har arternas 
livsmiljöer i vissa fall påverkats av åtgärder, antingen i form av exploatering eller särskilda 
skötselinsatser, eller både och, och därför finns anledning att följa upp vilka effekter dessa har 



fått. Under 2022 är två inventeringar planerade, dels av bredbandad ekbarkbock som är en 
starkt hotad art och som vi också har vidtagit åtgärder för och dels av fladdermöss som enligt 
lag har ett starkt skydd och som inte har inventerats systematiskt på åtta år. Det finns i övrigt 
inte någon fastställd tidplan för återinventeringar, men inriktningen är att återinventera i 
någorlunda kronologisk ordning, samt att vid behov lägga in någon ny inventering. Beroende 
på händelser i omgivningen och i staden kan det finnas behov att i vissa fall ändra ordningen. 
  
Med sammanvägningen av Solnas gröna infastruktur på plats blir också ett viktigt arbete 
framåt att applicera detta i alla planprocesser och andra åtgärder som påverkar biotoper och 
arter och att nyttja kunskapen i skötselarbetet. 
 
Solna 2022-01-19 
 
Victoria Johansson (MP) 
Miljö- och hälsoskyddsnämndens ordförande 
 
 



 
 

 

INTERPELLATION till miljö- och hälsoskyddsnämndens ordförande Victoria 
Johansson gällande kontinuerliga kartläggningar av värdefull natur 

En viktig åtgärd en kommun kan vidta är att kontinuerligt inventera den biologiska mångfalden. 
Detta för att kunna skapa ett kunskapsunderlag över värdefull natur som kan användas till 
eventuella skyddsåtgärder, byggnation och stadsplanering. Från kommunens tidigare 
kartläggningar vet vi att metoden varit viktig, då exempelvis en i Sverige unik biart hittades vid 
inventering 2019, samt 28 växtarter vid Råstasjön som inte tidigare rapporterats från Solna. 
Inventeringarna har även visat att flera rödlistade arter finns inom kommunen, vilket belyser 
vikten av skyddsåtgärder. Under 2018-2019 genomfördes dock endast inventeringar av 3 olika 
kategorier av arter. Under 2022 planeras två artinventeringar. 

Det är av högsta vikt att antalet inventeringar håller en hög nivå för att inte riskera att missa 
eventuella nödvändiga skyddsåtgärder. 

De naturinventeringar som skett inom Råstasjöns reservatområde behöver dessutom 
kompletteras för att säkerställa att de naturvärden som finns där ges tillräckligt skydd.  

För att säkerställa skydd av värdefull natur behöver kommunen också ta sitt ansvar för 
kontinuerlig kontroll och kartläggning av möjliga gifter i särskilt viktiga naturområden. Forskning 
visar att miljögifter kan ha stark negativ påverkan på biologisk mångfald. För mark som utsatts 
för föroreningar behöver sanering ske omgående för att undvika spridning. Uppgifter behöver 
även tas fram kring vilka typer av gifter det handlar om samt hur de kan påverka växter och 
levande organismer.  

Med bakgrund i ovanstående frågar jag: 

• Genomförs kontinuerliga riskanalyser och provtagningar av mark i viktiga naturområden 
för att kartlägga och förebygga eventuell spridning av gifter? 

• Hur planeras på lite längre sikt vilka arter och områden som ska inventeras och utifrån 
vilka underlag, för att kunna skydda känsliga och hotade arter och biotoper? 

 

Solna 20 december 2021 

      

 

 

Ruben Wågman    Ebbe Adolfsson 

4la 1fl• Socialdemokraterna 
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§ 55 
Svar på interpellation av Ruben Wågman (S) och Ebbe 
Adolfsson (S) till miljö- och hälsoskyddsnämndens 
ordförande om kontinuerliga kartläggningar av värdefull 
natur (KS/2021:245) 
 
Kommunfullmäktige beslutar att bordlägga interpellationen. 
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§ 16 
Svar på interpellation av Ruben Wågman (S) och Ebbe 
Adolfsson (S) till miljö- och hälsoskyddsnämndens 
ordförande om kontinuerliga kartläggningar av värdefull 
natur (KS/2021:245) 
 
Kommunfullmäktige beslutar att bordlägga interpellationen. 
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Svar på interpellation från Sandra Lindström (V) och Kerstin Scheutz (V) 
om Gula villan 
 
Gula Villan ligger på Stråkvägen 26, i anslutning till Råsunda skola. Den senaste mera permanenta 
användningen var som fritidshem för barn från Råsundaskolan. Villan var tyvärr inte 
ändamålsenlig för denna verksamhet. Sedan plan 1 i gamla delen av Råsundaskolan renoverades 
har därför fritidshemsverksamheten flyttat till dessa nyrenoverade lokaler, och villan har endast 
haft tillfällig användning. Det inkluderar bland annat som byggetablering i samband med 
renoveringen av resten av den byggnaden, för att ha så litet intrång på skolgård mm i samband 
med byggarbetena. Att använda den som byggetablering var alltså ett medvetet val utifrån 
perspektivet barnets bästa – där de berörda barnen är mellanstadieeleverna på Råsundaskolan. 
 
Tillgängligheten för funktionshindrade in på entréplan i villan är god via en utvändig hiss. 
Dessvärre är den sämre inne i villan, som består av två plan och en källarvåning. Hiss saknas i 
byggnaden, vilket gör det svårt att hitta en verksamhet som kan dra nytta av hela huset, dvs även 
ovanvåning och källare som alltså bara nås via trappor. Det finns en RWC. 
 
I fastighetsavdelningens basdrift har nyligen insatser gjorts i ventilationen för att säkerställa 
fortsatt godkänd OVK och den invändiga belysningen är utbytt till följd av en elrevision. 
Förvaltningen av byggnaden sker alltså så att den åter ska kunna få en användning som passar 
lokalerna.  
 
Ytskikten i villan är relativt slitna och skulle behöva åtgärder, men här inväntar vi en hyresgäst så 
att renoveringen kan göras på ett sätt som anpassas till den användning som det då blir.  
 
Tekniska nämndens ambition är självfallet att ha förvaltningarnas behov av lokaler i fokus, för att 
se om denna byggnad – och för den delen även andra tomställda byggnader - kan användas för 
att svara mot ett faktiskt lokalbehov, och gärna i stadens egna verksamheter. 
 
I budget 2022 som antogs den sista november 2021, återfinns ett särskilt budgetuppdrag 
avseende stadens lokaler, just med anledning bland annat av att denna och en del andra lokaler 
stått vakanta en längre tid utan att komma till användning: 

Kommunstyrelsen får i uppdrag att tillsammans med berörda nämnder göra en inventering av vakanta 
lokaler i stadens fastighetsbestånd och kartlägga vilka lokaler som behövs för stadens verksamheter, vilka 
som kan hyras ut till externa aktörer och vilka som kan avyttras. 
 

Jag uppmuntrar naturligtvis alla som har tankar och idéer om hur Gula villan kan användas, att 
kontakta fastighetsavdelningen i staden, alternativt oss politiker, för att spela in sina tankar. Alla 
tankar och idéer som kan leda till att vakanta byggnader kan hitta en användning uppskattas. 
Självklart kommer fastighetsavdelningen på tekniska förvaltningen delta i arbetet med detta 
budgetuppdrag. 
 

1. Vilka planer finns för Gula villan vid Råsunda skola? 
Jag hänvisar till ovanstående redovisning i text för status vad gäller byggnaden. Den står idag 
vakant och det är ännu inte klart vilken användning som villan framöver kommer få. Villan 
ingår, precis som alla andra vakanta lokaler, i arbetet med det budgetuppdrag som beslutades i 
november 2021.  

 
2022-02-16 
Magnus Persson (C) 
Ordförande Tekniska nämnden 



 
Solna den 31 januari 2022 

Interpellation till Tekniska nämndens ordförande Magnus Persson 
 
Interpellation om Gula villan vid Råsunda skola 
 
I maj lämnade Vänsterpartiet in en motion till fullmäktige om att utreda användningen av 
stadens tomställda lokaler. Bland dessa tomställda lokaler finns exempelvis Bergmarkska 
villan, flera förskolor, Gula villan vid Råsunda skola, Rödingarna vid Överjärva gård, 
Huvudsta Gamla skola, parkleken och fritidsgården i Hannebergsparken samt delar av 
Sockerbiten, Hagalundsskolan och Motorborgen.  
 
Motionen ansågs vara besvarad med hänvisning till att det pågår en löpande översyn över 
stadens lokaler och hur dessa kan användas. Men trots detta svar ser vi i Vänsterpartiet att 
ytterst lite händer vad gäller de tomställda lokaler vi lyfte i vår motion.  
 
Gula villan vid Råsunda skola är en byggnad med lång historia som idag inte används på ett 
optimalt sätt. Huset, som ligger på Stråkvägen 26, uppfördes redan 1922 och är ritat av 
arkitekt Alfred Johansson. Villan köptes 1936 av Stiftelsen Hjälpbyrån för Barn och Hem där 
man hade plats för 13 ogifta mödrar med sina spädbarn. I takt med att tiderna har ändrats 
har Gula villan fungerat som ungdomsmottagning och under många år som uppskattad 
fritidsverksamhet för barnen i Råsunda. Den senaste tiden har villan inte använts till 
verksamhet för Solnaborna utan som ett slags byggbod medan Råsunda skola renoveras.  
 
Precis som många andra äldre hus i Solna har Gula villan en del behov av anpassningar och 
renoveringar för att passa en modern verksamhet. Med sin långa historia och centrala 
placering ser vi ett stort värde i att Gula villan genomgår dessa renoveringar så att villan 
återigen kan användas för verksamhet som kommer Solnaborna till gagn. 
 
Med anledning av ovanstående ställer vi följande fråga till Tekniska nämndens 
ordförande: 
Vilka planer finns för Gula villan vid Råsunda skola? 
 

 
 
Sandra Lindström          Kerstin Scheutz 
Vänsterpartiet            Vänsterpartiet 

~
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§ 56 
Svar på interpellation av Sandra Lindström (V) och Kerstin 
Scheutz (V) till tekniska nämndens ordförande om Gula villan 
vid Råsunda skola (KS/2022:11) 
 
Kommunfullmäktige beslutar att bordlägga interpellationen. 
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Interpellation till skolnämndens ordförande Marianne Damström 
Gereben om nedmonteringen av Solnas fritidshemsverksamhet  
 

Eva Eriksson (S) har ställt en interpellation till mig angående nedmonteringen 
av Solnas fritidshemsverksamhet.  
 
 

Interpellationen lyder: 

Varför har resurserna till fritidshemmen i Solna halverats?  

 

Svaret lyder: 

Att andelen elever i fritidshemmet har ökat är positivt. Fritidshemmet är en 
viktig faktor i elevers långsiktiga utveckling där elevers kunskaper och 
erfarenheter fördjupas samtidigt som eleverna ges en meningsfull fritid och 
social gemenskap. Utbildningen ska ta hänsyn till elevernas behov, intressen 
och erfarenheter och ska även anpassas efter deras olika förutsättningar. 
Eleverna ska få möjlighet att träna på demokrati, inflytande och ansvar i 
praktiken. Lek, rörelse och skapande aktiviteter är viktigt. 

Resurserna till fritidshemmet har inte minskat. Den förändring som redovisas i 
interpellationen och i Kolada handlar till stor del om hur verksamheten har 
fördelat kostnader mellan skolformerna förskoleklass/grundskola och 
fritidshem. De flesta resurser i förskoleklass/grundskola och fritidshem är 
gemensamma resurser såsom lokaler, läromedel, ledning, möbler mm.  

Även personalen i fritidshemmet är kostnadsmässigt fördelade mellan 
grundskola/förskoleklass och fritidshem eftersom personalen arbetar under en 
samlad skoldag. Det är också flera medarbetare på fritidshemmet som har 
lärarbehörighet i ett eller flera ämnen och därför fördelas med sin undervisande 
tid på grundskolan och övrig tid på fritidshemmet. Det som främst förändrades 
mellan 2019 och 2020 är att barn- och utbildningsförvaltningen blev mer noga 
med att fördela personalkostnaden till rätt skolform samt att förvaltningen fick 
fler barn inskrivna i verksamheten som är med och delar på fasta kostnader 
såsom lokaler, möbler, ledning mm. 



 

Den korrekta fördelningen av hur personalen arbetar under dagen slår också 
delvis på personaltätheten vilket inte behöver betyda att det är färre resurser 
(personer) under själva fritidstiden (eftermiddagen) än tidigare, men det är inga 
heltidstjänster som redovisas på fritidshemmet eftersom fritidshemmet enbart 
är innan och efter skoldagen. 

Det är i sammanhanget viktig att framhålla att pengen till fritidshemmet 
räknades upp med 1 % både från 2018 till 2019 och från 2019 till 2020 (samma 
som förskoleklass och grundskola) men att förvaltningen har blivit mer noga 
att fördela personalkostnaderna samt att förvaltningen har fler barn i 
verksamheten jämfört med 2019 på grund av att barn- och 
utbildningsförvaltningen tog över verksamheten från arbetsmarknad, kultur- 
och fritid.  

Även i aktuell budget för 2022 räknades pengen för fritidshemmet upp med 1 
%. Vidare framgår av skolnämndens årsredovisning 2021 att personaltätheten i 
stadens kommunala fritidshem ökat mellan 2019 till 2020, att antalet anställda 
lärare i fritidshem ökat och dessutom att andelen årsarbetare i fritidshemmet 
med pedagogisk högskoleexamen ökat. 

Med detta anser jag mig har besvarat interpellationen. 

 

Solna den 15/2 

 

Marianne Damström Gereben (L) 

Skolnämndens ordförande 

 

 



 

 

 
 
Interpellation till skolnämndens ordförande Marianne Damström Gereben om 
nedmonteringen av Solnas fritidshemsverksamhet 
                   1 

Trenden i Solna är att fler och fler barn skrivs in i fritidshemmen. Sedan 2018 har andelen ökat 

från 64 procent till hela 72 procent. Resurserna till fritidsverksamheterna å sin sida har minskat 

radikalt. Därtill har de styrande packat ihop barn genom att flytta dem från externa lokaler till 

skolans lokaler, som är av varierande kvalitet med tanke på verksamheten. En lärare i 

fritidshemmet har också fått fler elever att ta hand om sedan 2019. 

 

Sedan 2019 har de resurser staden lägger på de kommunala fritidshemmen i Solna halverats. 2019 

lade man 49 684 kr/inskriven elev. 2020 lade man ungefär hälften d.v.s. 24 249 kr/inskriven elev. 

Antal elever per årsarbetare ökade från 19 till 24 under samma tid till följd av neddragningarna. 

Detta att jämföra med liknande kommuner i landet där man i snitt lägger runt 40 000 

kr/inskriven elev.  

 

Syftet med undervisningen på fritids är att den ska komplettera skolan och förskoleklassen. I 

läroplanen för fritidshemmen står att undervisningen i fritidshemmet ska ha ett centralt innehåll 

bestående av 24 olika punkter som exempelvis; idrotter och andra fysiska aktiviteter inomhus och 

utomhus, hur människans val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling och matematik som 

redskap för att beskriva vardagliga företeelser och för att lösa vardagliga problem. Detta kräver 

att lärarna i fritidshemmet kan se och stödja varje enskild elev i undervisningens olika delar 

eftersom undervisningen också ska ha elevernas behov, intressen och erfarenheter som 

utgångspunkt. Samtidigt ska varje elev inspireras till nya upptäckter.  

 

Fritidsverksamheten spelar en viktig roll i barnens undervisning i skolan. Neddragningarna i 

fritidshemsverksamheten riskerar att negativt påverka hur eleverna lyckas och hur varje elev 

förmår att nå sin fulla potential i skolan. 

 

Källa: KOLADA (Kommun- och landstingsdata) 

 

Med anledning av ovanstående ställer jag följande fråga:  

 

• Varför har resurserna till fritidshemmen i Solna halverats?   

 

 

Solna 31 januari 2022 

 

 

 

 

 

 

Eva Eriksson  

Socialdemokraterna 
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§ 57 
Svar på interpellation av Eva Eriksson (S) till skolnämndens 
ordförande om nedmonteringen av Solnas 
fritidshemsverksamhet (KS/2022:14) 
 
Kommunfullmäktige beslutar att bordlägga interpellationen. 
 
 
 
 
 
 
  

I 



Svar på interpellation om Äldreomsorgslyftet 
 
Tack för interpellationen. 
 
Allt fler blir äldre i Sverige. Denna demografiska utmaning, tillsammans med den 
prognosticerade bristen på medarbetare inom vård och omsorg innebär att Solna behöver 
ligga i framkant inom kompetensutveckling.  
 
Omvårdnadsförvaltningen bedriver idag ett omfattande arbete för att höja personalens 
kompetens. En del i detta kompetenshöjande arbete är att erbjuda medarbetare utbildning 
inom ramen för Äldreomsorgslyftet. 
 
1. Hur många deltar i utbildningarna inom ramen för Äldreomsorgslyftet? 
Under perioden 2020 - februari 2022 deltar 36 personer i vård- och omsorgsutbildningar inom 
ramen för Äldreomsorgslyftet, varav 15 arbetar inom hemtjänst och 21 på vård- och 
omsorgsboende. 18 personer studerar till specialistundersköterska, 17 studerar till 
undersköterska och en studerar till vårdbiträde. Fem personer är klara med sina utbildningar. 
 
Dessutom studerar två tillsvidareanställda samt åtta timanställda till undersköterska genom 
Äldresomsorgslyftet men via en annan kommun. Dessa är anställda i verksamheter som finns 
i flera kommuner. 
 
2. Hur många anställda, inklusive timanställda, saknar utbildning i stadens egen 
verksamhet och hos de privata utförarna? 
Enligt svar från åtta vård- och omsorgsboenden är andelen tillsvidareanställda som har 
undersköteskeutbildning 94%. Andelen timanställda som har undersköteskeutbildning är 
67%. 
 
Enligt svar från 12 hemtjänstutförare är andelen tillsvidareanställda som har 
undersköteskeutbildning eller vårdbiträdesutbildning 81%. Andelen timanställda som har 
undersköteskeutbildning eller vårdbiträdesutbildning är 25%. 
 
3. Hur många av de som har utbildat sig erbjuds tillsvidareanställning i enlighet med 
överenskommelsen? 
Inom vård- och omsorgsboende har ingen timanställd valt att studera inom ramen för 
Äldreomsorgslyftet. Inom hemtjänst är det tolv timanställda som studerar till undersköterska 
via Äldreomsorgslyftet. Samtliga har erbjudits en tillsvidareanställning i enlighet med 
överenskommelsen. 
 
 
 
Solna den 16 februari 2022 
Samuel Klippfalk (KD) 
Ordförande i Omvårdnadsnämnden 



 
      

 
INTERPELLATION till omvårdnadsnämndens ordförande Samuel Klippfalk 
angående ”Äldreomsorgslyftet” 
 
Regeringen har satsat mycket pengar på att utbilda de anställda inom äldreomsorgen som saknar 

utbildning till undersköterskor eller vårdbiträden, allt för att höja kvaliteten i verksamheten. 

Regeringen står för kostnaderna för vikarier och den anställde får utbilda sig med bibehållen lön. 

 

Satsningen bygger på en överenskommelse mellan SKR och Kommunalarbetareförbundet. I 

överenskommelsen framgår det att den som utbildar sig ska, när den är klar med utbildningen, 

erbjudas en tillsvidareanställning på heltid. 

 

I Solna är det förhållandevis få anställda som har nyttjat den möjligheten, de flesta som går 

utbildningen finns i de privatdrivna verksamheterna.   

 

Mina frågor är: 

 

• Hur många deltar i utbildningarna inom ramen för ”Äldreomsorgslyftet?” 

 

• Hur många anställda, inklusive timanställda, saknar utbildning i stadens egen verksamhet 

och hos de privata utförarna? 

 

• Hur många av de som har utbildat sig erbjuds tillsvidareanställning i enlighet med 

överenskommelsen?  

 

 

 

Solna 31 januari 2022 

 

 

 
 

 

Elisabet Brolin 

Socialdemokraterna 

 
 
 
 

 

 

 

 

~:.a 
~• Socialdemokraterna 



 
SOLNA STAD 
 

Protokollsutdrag 2022-02-28  
 SID 1 (1) 

 

 
Signatur  

Kommunfullmäktige  
 

§ 58 
Svar på interpellation av Elisabet Brolin (S) till 
omvårdnadsnämndens ordförande om Äldreomsorgslyftet 
(KS/2022:15) 
 
Kommunfullmäktige beslutar att bordlägga interpellationen. 
 
 
 
 
 
  

I 



Svar på interpellation från Mats Fyhr (SD) om Tomteboda stationshus 
 
Tomteboda stationshus uppfördes år 1882 och tjänade som stationshus fram till år 1910, då huset 
kom att kringbyggas av spår på bägge sidor. Huset har sedan dess använts som bostad, 
personallokaler mm för järnvägspersonal. Huset byggnadsminnesföraklarades år 1985 och 
skyddades sedan dess mot förvanskning och rivning. Exteriören var i huvudsak intakt. 
 
Bygget av Citybanan mellan Stockholm Södra och Tomteboda innebar att en kraftig ombyggnad 
behövde ske av spårområdet i Tomteboda. Nya spår för att ansluta tunneln inkräktade tyvärr på 
den plats där stationshuset stod. Dåvarande Banverket ansökte därför i april 2004 till regeringen 
om ett hävande av byggnadsminnesförklaringen. Efter att Riksantikvarieämbetet tillstyrkt 
upphävandet beslutade regeringen i november 2005 ett sådant beslut. 
 
Tekniska undersökningar visade att det inte gick att flytta huset i sin helhet då det var för stort för 
det, och ej heller i delar. Däremot kunde det demonteras och utvalda delar sparas för att kunna 
bygga upp en motsvarande byggnad. Ett avtal tecknades med Banverket under 2006 om att huset 
skulle demonteras istället för att rivas, och utvalda delar skulle sparas för att kunna återuppbygga 
stationshuset på någon annan lämplig plats. 
 
Uppenbarligen fanns alltså en ambition att på något vis återuppföra byggnaden. Tyvärr skedde 
dessa diskussioner långt innan jag tillträdde som såväl kommunalråd, tekniska nämndens 
ordförande, eller ens bodde inom Solna stad. Det gör att jag inte har kännedom om någon 
konkret plats som fanns i åtanke. Troligen skulle det också ha krävts en ny detaljplan för detta, 
men jag känner inte till att någon sådan detaljplaneprocess ska ha påbörjats.  
 
För min del är jag öppen för olika förslag på var en återuppbyggd sådan byggnad skulle kunna 
placeras, vilken användning den skulle ha, hur återuppbyggnaden skulle finansieras, och i vilka 
sammanhang det skulle passa, för att göra det till en del av stadsväven på en ny plats i vår stad. 
Det kräver dock en tydlig politisk diskussion om dessa frågor och särskilt vilka platser som kan 
tänkas vara lämpliga för bygganden och hur den i så fall skulle användas framgent. 
 

1. Var finns de ursprungliga delarna idag? 
De delar som sparats av Tomteboda stationshus, förvaras av staden på ett av våra 
depåområden, efter att en längre tid ha förvarats av dåvarande Banverket / nuvarande 
Trafikverket. 

 
2. Hur förvaras de? 

De förvaras i containrar, utrustade med avfuktningsutrustning för att säkerställa att 
trädelar inte skadas. 

 
3. När inventerades de senast? 

Mig veterligen har det inte gjorts någon inventering av innehållet i containrarna sen det 
placerades där. 

 
4. Saknas det delar? 

Ja. Vid nedmonteringen sparades bara ett urval av delarna av huset. Det betyder alltså att 
stationshuset inte är komplett. 

 
5. Vilket skick var delarna i vid senaste inventeringen? 

Mig veterligen har det inte gjorts någon uttrycklig inventering av delarna som sparades 
sedan de placerades i containrarna, varför denna fråga inte kan besvaras. 



 
6. Vilka planer finns det för de bevarade resterna av stationshuset? 

Mig veterligen finns det varken idag, eller då stationshuset plockades ner, några konkreta 
planer för vilken plats som ett stationshus skulle kunna återuppföras på, eller hur delarna 
på ett annat sätt skulle kunna användas.  

 
 
2022-03-21 
Magnus Persson (C) 
Ordförande Tekniska nämnden 
 



                            
Solna Kommunfullmäktige den 28/2 2022 
 

1 
Sverigedemokraterna Solna 

 

Interpellation till Tekniska nämndens ordförande: 

Det fanns en gång i tiden fem stationshus i Solna. 

Det äldsta, Ulriksdals station från 1866, revs 1980. Hagalunds station brann 1982 och de två stationera som fanns 
i Huvudsta revs på 1960-talet. 

Tomteboda stationshus blev statligt byggnadsminne 1986 men trots det så revs byggnaden 2006. Stationshuset 
var det femte och sista i Solna. Nu är alla borta. 

Banverket ansökte om att byggnadsminnesförklaringen skulle upphävas och stationen rivas då Citybanan 
behövde utrymme för fler spår, stationshuset var i vägen. Riksantikvarieämbetet bedömde att de hinder och 
kostnader som ett bevarande skulle medföra inte var rimliga i förhållande till byggnadsminnets betydelse. Så det 
blev en rivning, men med några villkor. 

En dokumentation av byggnaden krävdes och den utfördes 2005. Dessutom skulle rivningen av det före detta 
byggnadsminnet ske under antikvarisk kontroll och viktiga delar av byggnaden sparades. Bevarat finns, eller 
kanske fanns, en salig blandning av gjutjärnsradiatorer, dörrfoder och dörrar, referensbitar av paneler, 
skåpinredning och korkmatta, trappräcken och granitsocklar, fasadtegel, fasadutsmyckningar, fönsterkarmar och 
fönsterbågar och mycket mer. Allt noga dokumenterat så det ska kunna vara en del av en ny byggnad eller ge 
vägledning om färg, form och material vid en rekonstruktion av stationen. 

För meningen var, och är väl fortfarande, att byggnaden skulle återuppföras igen på en annan plats i Solna. 

16 år har snart gått och mycket som sparades är av material som inte tål att förvaras under fel förhållanden hur 
länge som helst. 

Mot bakgrund av ovanstående frågar jag: 

Var finns de ursprungliga delarna idag? 

Hur förvaras dom? 

När inventerades dom senast? 

Saknas det delar? 

Vilket skick vad delarna i vid senaste inventeringen? 

Vilka planer finns det för de bevarade resterna av stationshuset? 

Mats Fyhr 

sverigedemokraterna Solna 



Svar på interpellation från Sandra Lindström (V) och Kerstin Scheutz (V) 
om Hannebergs parklek 
 
Hannebergs parklek ligger i anslutning till Hannebergs lekplats i Hanneberg, Skytteholm. Lokalen 
är en röd enplans länga om totalt ca 200 kvadratmeter som ligger vackert i Hannebergsparken. 
 
Parkleken står tom sedan stadens fritidsverksamhet omorganiserades och lämnade lokalerna. 
Lokalerna är i gott skick, med endast smärre behov av åtgärder för att kunna bli uthyrbara. De 
behov som finns är en toalett som skulle behöva fräschas upp, ytskikt som bör uppdateras för en 
ny hyresgäst, och att en översyn av elsystemet behövs. Lokalen är alltså med små och enkla medel 
uthyrbar.  
 
Lokalerna är av en sådan karaktär att de skulle kunna passa väl för användning antingen till 
kommunal verksamhet alternativt föreningslivet. Staden har också mottagit intressanmälningar att 
använda den. Än så länge har det dock tyvärr inte gått i lås med någon verksamhet som faktiskt 
flyttat in.  
 
Tekniska nämndens ambition är självfallet att ha förvaltningarnas behov av lokaler i fokus, för att 
se om denna byggnad – och för den delen även andra tomställda byggnader - kan användas för 
att svara mot ett faktiskt lokalbehov, och gärna i stadens egna verksamheter. 
 
I budget 2022 som antogs den sista november 2021, återfinns ett särskilt budgetuppdrag 
avseende stadens lokaler, just med anledning bland annat av att denna och en del andra lokaler 
stått vakanta en längre tid utan att komma till användning: 

Kommunstyrelsen får i uppdrag att tillsammans med berörda nämnder göra en inventering av vakanta 
lokaler i stadens fastighetsbestånd och kartlägga vilka lokaler som behövs för stadens verksamheter, vilka 
som kan hyras ut till externa aktörer och vilka som kan avyttras. 
 

Självklart kommer fastighetsavdelningen på tekniska förvaltningen delta i arbetet med detta 
budgetuppdrag. 
 

1. Vilka planer finns för Hannebergs parklek? 
Jag hänvisar till ovanstående redovisning i text för status vad gäller byggnaden. Den står idag 
vakant och det är ännu inte bestämt vilken användning som den framöver kommer få. 
Byggnaden ingår, precis som alla andra vakanta lokaler, i arbetet med det budgetuppdrag som 
beslutades i november 2021.  

 
2022-03-23 
Magnus Persson (C) 
Ordförande Tekniska nämnden 



 
Solna den 28 februari 2022 

Interpellation till Tekniska nämndens ordförande Magnus Persson 
 
Interpellation om Hannebergs parklek 
 
I maj lämnade Vänsterpartiet in en motion till fullmäktige om att utreda användningen av 
stadens tomställda lokaler. Bland dessa tomställda lokaler finns exempelvis Bergmarkska 
villan, flera förskolor, Gula villan vid Råsunda skola, Rödingarna vid Överjärva gård, 
Huvudsta Gamla skola, parkleken och fritidsgården i Hannebergsparken samt delar av 
Sockerbiten, Hagalundsskolan och Motorborgen.  
 
Motionen ansågs vara besvarad med hänvisning till att det pågår en löpande översyn över 
stadens lokaler och hur dessa kan användas. Men trots detta svar ser vi i Vänsterpartiet att 
ytterst lite händer vad gäller de tomställda lokaler vi lyfte i vår motion.  
 
Hannebergs parklek i centrala Solna har tjänstgjort som fritidsverksamhet till barn i flera 
generationer. När staden meddelade att fritidsverksamheten skulle flytta från klubbarna till 
skolorna hösten 2019 blev protesterna omfattande, inte minst från föräldrarna till barnen på 
Hannebergsparkens mycket populära fritidsklubbsverksamhet. Många barn slutade också 
delta i fritidsverksamhet efter skolan eftersom de inte ville vara kvar i skolan efter lektionerna. 
Sedan verksamhetsflytten hösten 2019 står lokalen i Hannebergsparken tom och inväntar en 
utredning av dess skick. Till Vänsterpartiets kännedom har inga planer för parkleken eller 
tomten meddelats, inte heller när dess skick ska utredas.   
 
Med anledning av ovanstående ställer vi följande fråga till Tekniska nämndens 
ordförande: 
Vilka planer finns för Hannebergs parklek? 
 

 
 
Sandra Lindström          Kerstin Scheutz 
Vänsterpartiet            Vänsterpartiet 
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Kommunstyrelsen  
 

§ 21 
Solna stads årsredovisning 2021 (KS/2020:1) 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen överlämnar årsredovisningen till kommunfullmäktige och 
revisorerna.  
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att 
 

• godkänna årsredovisningen för år 2021 
• besluta om att synnerliga skäl föreligger vid bedömningen av årets resultat enligt 

balanskravet 
• reservera 400,0 mkr för att säkra finansieringen av omstruktureringen, 

ombyggnaden och upprustningen av stadens skol- och förskolelokaler 
• reservera 50,0 mkr för att täcka framtida kostnadsökningar till följd av 

omstruktureringar.  
 
Kommunstyrelsen beslutar att 
 

• de majoritetsägda bolagen (Solna Vatten AB, Råsunda Förstads AB och 
Norrenergi AB) samt de minoritetsägda bolagen bedöms ha bedrivit sin 
verksamhet inom det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen 
för de kommunala befogenheterna 2021. 

 
Sammanfattning 
Bedömningen är att staden har uppfyllt kommunfullmäktiges fyra övergripande mål och 
tre finansiella mål. Av nämndmålen bedöms 17 av 37 vara uppfyllda, 17 bedöms vara 
till stor del uppfyllda och 3 delvis uppfyllda. Beträffande uppdragen är 12 uppdrag 
slutförda och 1 uppdrag pågår med planerad avrapportering under våren. Den 
sammanlagda bedömningen är att staden har uppfyllt lagkravet om god ekonomisk 
hushållning under 2021. 
 
Resultatet för perioden är positivt och uppgår till 1 421,0 mkr vilket är en förbättring 
med 547,3 mkr i förhållande till föregående år. Resultat efter balanskravsjusteringar och 
synnerliga skäl är ett av stadens tre finansiella mål och uppgår till 595,4 mkr, vilket är 
495,4 mkr högre än årets budgeterade resultatmål om 100,0 mkr. Det innebär att staden 
har uppfyllt lagens krav på balans i ekonomin. 
 
Nämndernas nettokostnader har minskat med 0,1 procent (-3,5 mkr) i förhållande till 
föregående år och uppgår till 2 835,8 mkr. Utvecklingen kan till del förklaras av 
pandemin till följd av lägre efterfrågan på vård- och omsorgstjänster samt statliga bidrag 
för att kompensera merkostnader. Därtill bidrar nämndernas och förvaltningarnas 
arbete med att säkra en god ekonomisk hushållning till nettokostnadsutvecklingen. 
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Årets investeringar uppgår till 221,0 mkr, vilket är en ökning med 54,8 mkr jämfört med 
föregående år och en avvikelse i förhållande till budget med 29,7 mkr. 
Nettoinvesteringarna avseende exploateringsverksamheten uppgår till 288,5 mkr för 
2021 jämfört med 143,4 mkr för 2020, vilket är en ökning med 101,3 procent 
 
Årets resultat för koncernen är positivt och uppgår till 1 517,5 mkr (1 002,3 mkr år 
2020). Verksamhetens resultat uppgår till 1 161,6 mkr jämfört med 929,7 mkr för 2020. 
I resultatet för 2021 ingår jämförelsestörande intäkter med 460,3 mkr jämfört med 
452,2 mkr för 2020 samt jämförelsestörande kostnader med 74,1 mkr jämfört med 48,4 
mkr 2020.  
 
Norrenergi AB uppvisar ett resultat på 190,2 mkr efter finansnetto, vilket är 12,2 mkr 
bättre än budget. Bostadsstiftelsen Signalisten (inklusive Solnabostäder AB) redovisar 
ett resultat efter finansiella poster på 47,9 mkr (53,5 mkr år 2020). Resultatet 
överträffade budget med 3,8 mkr. För koncernen Råsunda Förstads AB (inklusive 
dotterbolaget Överjärva Gård AB) är resultatet efter finansnetto positivt med 4,6 mkr 
(7,0 mkr år 2020). Resultatet är 1,1 mkr bättre än budget för helåret. Solna Vatten AB 
redovisar ett negativt resultat efter finansiella poster på -14,4 mkr (2,9 mkr år 2020). 
Resultatet är 14,4 mkr sämre än budget. 
 
Stadens innehav i Vårljus i likvidation AB avslutades under 2021. 
 
Yrkanden 
Pehr Granfalk (M) föreslår att kommunstyrelsen beslutar enligt förvaltningens förslag. 
 
Sara Kukka Salam (S) föreslår att kommunstyrelsen beslutar enligt eget förlag i bilaga 1.  
 
Sandra Lindström (V) föreslår att kommunstyrelsen beslutar enligt eget förlag i bilaga 2.  
 
Beslutsgång 
Ordförande konstaterar att det finns tre förslag till beslut: 
Förvaltningens förslag 
Sara Kukka Salams (S) förslag enligt bilaga 1. 
Sandra Lindströms (V) förslag enligt bilaga 2. 
 
Ordförande ställer förslagen mot varandra var för sig och konstaterar att 
kommunstyrelsen beslutar enligt förvaltningens förslag. 
 
Reservation  
Sara Kukka Salam (S) och Sandra Lindström (V) reserverar sig mot beslutet till förmån 
för egna förslag. 
 

 
 
 
  



Kommunstyrelsen 21 mars 2022 
Ärende 3 Årsredovisning 2021 för Solna 
stad 

YRKANDE 

Solna stad gör ett rekordstort överskott på 1,4 miljarder kronor för verksamhetsåret 2021. Det beror till 

stor del på de generösa statsbidragen och på en bättre konjunktur än beräknat trots fortsatt pandemi.  

Solna har i grunden har en mycket god ekonomisk ställning med omfattande medel i reserv. Samtidigt som 

Solna stad gör enorma överskott så har flera verksamheter, inte minst skolan, det tufft att uppfylla 

ambitionen om att alla barn ska lämna grundskolan med godkända betyg i alla ämnen. Bara under 2021 

lämnade var fjärde elev i Solnas grundskolor åk 9 utan godkända betyg i alla ämnen.  

Vi anser att det är viktigt att en årsredovisning både speglar de framgångar som funnits i kommunal 

verksamhet men även problematiserar kring de utmaningar och svagheter som finns. Det är en 

förutsättning för att kunna utveckla verksamheten. Vi saknar en sådan problematisering.  

Solna står inför behov av att bygga nya skolor och renovera de befintliga. Vi socialdemokrater vill tex 

bygga en ny skola i Järvastaden, en ny skola på Stenbackahöjden i Huvudsta och en ny skola i Hagalund. 

För dessa ändamål vill vi avsätta hälften av överskottet till skolupprustningsfonden.  

Mot bakgrund av ovanstående yrkar jag 

• Att reservera 700,0 mkr för att säkra finansieringen av ombyggnation och upprustning av stadens

befintliga skol- och förskolelokaler samt nybyggnationen av kommunala skolor.

Solna 21 mars 2022 

Sara Kukka-Salam  

Socialdemokraterna 
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Solna den 21 mars 2022 
Kommunstyrelsen ärende 3, KS/2020:1 

Årsredovisning 2021 för Solna stad 

Tilläggsyrkande 

För Vänsterpartiets del saknas det i årsredovisningen, som vanligt, en analys av 
verksamheten. Vår uppfattning är att en årsredovisning även bör innehålla de delar där man 
inte nått fram, och dessa exempel finns det flera av i staden under det gångna året. Trots att 
det finns goda skäl att ifrågasätta om alla mål verkligen kan anses uppfyllas i år visar 
årsredovisningen på att alla mål anses uppfyllda. Detsamma gäller flera av uppdragen där vi 
anser att uppdragen alltför ofta har varit en redovisning av vad som redan görs, snarare än 
en analys av styrkor och svagheter i det nuvarande arbetet kombinerat med tydliga 
prioriteringar av kommande åtgärder. Denna ovilja att kritiskt granska våra verksamheter för 
att se vad vi kan göra bättre visar på alltför vaga och ambitionslösa målsättningar. 

Staden som helhet som gör ett rekordstort överskott på över 1,4 miljarder för år 2021. 
Samtidigt får vi ständiga rapporter från verksamheter som inte får ihop sina budgetar, där 
flera förskole- och skolverksamheter har lagts ner eller lever med nedläggningshot på grund 
av problemen med kronisk underfinansiering från stadens sida. Ändå fastslår 
tjänsteskrivelsen att utbyggnaden av den kommunala servicen ”ställer krav på prioritering 
och effektivisering i stadens verksamheter”. De ständiga kraven på effektiviseringar blir 
mycket märkliga mot bakgrund av stadens stora överskott. Överskotten och 
effektiviseringarna tycks vara en målsättning i sig för majoriteten, som prioriteras framför 
verksamheternas behov. Vänsterpartiet anser att kostnadseffektiviseringarna i Solna stad 
har nått vägs ände. Vi ser istället att våra goda ekonomiska förutsättningar möjliggör för oss 
att verkligen investera och satsa på våra kommunala kärnverksamheter.  

Vänsterpartiet har väsentligt högre ambitioner för staden och dessa skillnader syns tydligast 
mellan det blågröna styrets och Vänsterpartiets budget. I Vänsterpartiets budgetförslag fanns 
förslag på både att skjuta till mer pengar för att klara olika åtaganden. När staden nu går med 
ett rekordstort överskott anser vi att fler investeringar bör göras, för att påskynda 
klimatomställningen samt att bevara våra kulturmiljöer.  

Med anledning av ovanstående yrkar vi 
att reservera 50,0 mkr till en investeringsfond för klimatomställningen. 

att reservera 12,0 mkr till upprustningar på Överjärva gård, inklusive en in- och utvändig 
renovering av ladugården. 

Sandra Lindström 
Vänsterpartiet 

Bilaga 2 till KS/2022-03-21 § 21
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Stadsledningsförvaltningen Tjänsteskrivelse 2022-03-09 
KS/2020:1 

Årsredovisning 2021 för Solna stad 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen överlämnar årsredovisningen till kommunfullmäktige och revisorerna. 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att 

• godkänna årsredovisningen för år 2021
• besluta om att synnerliga skäl föreligger vid bedömningen av årets resultat enligt balanskravet
• reservera 400,0 mkr för att säkra finansieringen av omstruktureringen, ombyggnaden och 

upprustningen av stadens skol- och förskolelokaler
• reservera 50,0 mkr för att täcka framtida kostnadsökningar till följd av omstruktureringar.

Kommunstyrelsen beslutar att 

• de majoritetsägda bolagen (Solna Vatten AB, Råsunda Förstads AB och Norrenergi AB) 
samt de minoritetsägda bolagen bedöms ha bedrivit sin verksamhet inom det fastställda 
kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna 2021.

Sammanfattning 
Bedömningen är att staden har uppfyllt kommunfullmäktiges fyra övergripande mål och tre 
finansiella mål. Av nämndmålen bedöms 17 av 37 vara uppfyllda, 17 bedöms vara till stor del 
uppfyllda och 3 delvis uppfyllda. Beträffande uppdragen är 12 uppdrag slutförda och 1 uppdrag 
pågår med planerad avrapportering under våren. Den sammanlagda bedömningen är att staden 
har uppfyllt lagkravet om god ekonomisk hushållning under 2021. 

Resultatet för perioden är positivt och uppgår till 1 421,0 mkr vilket är en förbättring med 547,3 
mkr i förhållande till föregående år. Resultat efter balanskravsjusteringar och synnerliga skäl är ett 
av stadens tre finansiella mål och uppgår till 595,4 mkr, vilket är 495,4 mkr högre än årets 
budgeterade resultatmål om 100,0 mkr. Det innebär att staden har uppfyllt lagens krav på balans i 
ekonomin. 

Nämndernas nettokostnader har minskat med 0,1 procent (-3,5 mkr) i förhållande till föregående 
år och uppgår till 2 835,8 mkr. Utvecklingen kan till del förklaras av pandemin till följd av lägre 
efterfrågan på vård- och omsorgstjänster samt statliga bidrag för att kompensera merkostnader. 
Därtill bidrar nämndernas och förvaltningarnas arbete med att säkra en god ekonomisk 
hushållning till nettokostnadsutvecklingen. 

Årets investeringar uppgår till 221,0 mkr, vilket är en ökning med 54,8 mkr jämfört med 
föregående år och en avvikelse i förhållande till budget med 29,7 mkr. Nettoinvesteringarna 
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avseende exploateringsverksamheten uppgår till 288,5 mkr för 2021 jämfört med 143,4 mkr för 
2020, vilket är en ökning med 101,3 procent 
 
Årets resultat för koncernen är positivt och uppgår till 1 517,5 mkr (1 002,3 mkr år 2020). 
Verksamhetens resultat uppgår till 1 161,6 mkr jämfört med 929,7 mkr för 2020. I resultatet för 
2021 ingår jämförelsestörande intäkter med 460,3 mkr jämfört med 452,2 mkr för 2020 samt 
jämförelsestörande kostnader med 74,1 mkr jämfört med 48,4 mkr 2020.  
 
Norrenergi AB uppvisar ett resultat på 190,2 mkr efter finansnetto, vilket är 12,2 mkr bättre än 
budget. Bostadsstiftelsen Signalisten (inklusive Solnabostäder AB) redovisar ett resultat efter 
finansiella poster på 47,9 mkr (53,5 mkr år 2020). Resultatet överträffade budget med 3,8 mkr. 
För koncernen Råsunda Förstads AB (inklusive dotterbolaget Överjärva Gård AB) är resultatet 
efter finansnetto positivt med 4,6 mkr (7,0 mkr år 2020). Resultatet är 1,1 mkr bättre än budget 
för helåret. Solna Vatten AB redovisar ett negativt resultat efter finansiella poster på -14,4 mkr 
(2,9 mkr år 2020). Resultatet är 14,4 mkr sämre än budget. 
 
Stadens innehav i Vårljus i likvidation AB avslutades under 2021. 
 
 
Kristina Tidestav  Christer Lindberg 
Stadsdirektör   Förvaltningschef/ekonomichef 
 
Beslutet expedieras till: Kommunfullmäktige 
 
 

Ärendet 
Stadsledningsförvaltningen har efter att ha inhämtat nämndernas redovisningar upprättat förslag 
till årsredovisning för Solna stad. Årsredovisningen har upprättats i enlighet med lagen om 
kommunal redovisning. Årsredovisningen skickas ut med handlingarna som ett separat 
dokument. 

Händelser av väsentlig betydelse 
Solna stads arbete har fortsatt präglats av pandemin under 2021. Utgångspunkt har varit att, i 
enlighet med den nationella och regionala strategin, begränsa smittspridningen och skydda sköra 
grupper. En nära samverkan har även skett med Region Stockholm och övriga kommuner i 
regionen inom ramen för Samverkan Stockholmsregionen. 
 
Omvårdnadsnämnden har i samverkan med Region Stockholm arbetat med provtagning, 
smittspårning och vaccination i verksamheterna och i övrigt anpassat verksamheterna och 
tillämpat nya arbetssätt för att minska risken för smittspridning. Skolnämnden och barn- och 
förskolenämnden har arbetat med riskbedömningar och handlingsplaner för att minska 
smittspridning och med smittspårning vid konstaterad smitta. Under perioder har 
fjärrundervisning tillämpats för vissa årskurser och stadier i vissa skolor till följd av 
smittspridning och vissa förskolor har haft begränsade öppettider till följd av sjukfrånvaro hos 
personal. Socialnämnden har fortsatt att utveckla arbetssätten för att kunna säkerställa att 
medborgare får det stöd som de behöver och kultur- och fritidsnämnden har anpassat 
verksamheterna och tillämpat nya arbetssätt för att verksamheten ska kunna genomföras. 
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Trots pandemin fortsätter verksamheterna att uppvisa goda resultat. Solnaelevernas 
kunskapsresultat fortsätter att ligga på en stabil nivå. Både tryggheten och nöjdheten bland 
vårdnadshavare till barn i förskolan, boende i vård- och omsorgsboende och brukare av 
hemtjänst ligger på fortsatt goda nivåer. Arbetslösheten har stabiliserats och försörjningsstödet 
ligger på fortsatt låga nivåer. 
 
Därutöver har det varit ett fortsatt stort fokus på Solna stads framtida utveckling. 
Kommunfullmäktige har beslutat om ett förslag till tilläggsavtal till avtalet om finansiering och 
tidplan för utbyggnaden av tunnelbanan mellan staten, regionen och berörda kommuner. Sju 
förslag till detaljplaner med tillhörande exploateringsavtal har antagits av kommunfullmäktige. 
Dessa detaljplaner möjliggör bland annat uppförande av nya bostäder och arbetsplatser längs 
Solnavägen i anslutning till den nya tunnelbanestationen i Södra Hagalund, uppförande av nya 
bostäder i Bagartorp och utveckling av en ny idrottsplats i Järvastaden. Därutöver har 
principöverenskommelser tecknats med Skanska Sverige och Fabege om utveckling av nya 
bostäder och arbetsplatser i anslutning till utbyggnaden av Mälarbanan och med Region 
Stockholm om utveckling av Norra Hagastaden. 
 
Vidare har kommunstyrelsen överlämnat förslag om ägardirektiv till Norrenergi till 
kommunfullmäktige för beslut. Ägardirektiven behandlade dels processen för det fortsatta arbetet 
med Norrenergis utvecklingsalternativ, dels utdelning till ägarna av bolagets resultat. 
Kommunstyrelsen har också överlämnat ett förslag till utökning av Norrvattens låneram som 
möjliggör en etappvis utbyggnad av ett nytt vattenverk, till kommunfullmäktige för beslut. 
 
Stadens arbete för en hållbar utveckling har fortsatt inom ett antal områden. Planeringen för 
utbyggnaden av Mälarbanan har fortsatt och arbetet med byggnationen av den nya tunnelbanan 
har påbörjats. En trafikplan och en ny parkeringsnorm utifrån klimatstrategins mål har arbetats 
fram. Även en ny upphandlingsstrategi utifrån ett miljömässigt, socialt och ekonomiskt 
perspektiv har tagits fram. 
 
Solna stads trygghetsarbete har intensifierats under 2021. Alla nämnder i staden har fått ett tydligt 
och starkare fokus på att utveckla ett tryggare Solna utifrån tre fokusområden; utveckling och 
förvaltning av stadsmiljön, närvaro och sammanhållning i samhället samt trygga verksamheter. 
Det har också legat ett särskilt på trygghets- och brottsförebyggande insatser i Hagalund i nära 
samverkan med polisen och civilsamhället. 
 
Därutöver har kommunfullmäktige beslutat att köpa de byggnader som Järva Fältrittklubb äger i 
Ulriksdal. Genom förvärvet samlas ägarskapet för samtliga byggnader på ridanläggningen hos 
staden, som därmed kan ta ett helhetsansvar för drift och underhåll av byggnaderna. 
Kommunstyrelsen har också beslutat att avveckla de tillfälliga lägenheterna som staden har 
uppfört på Förvaltarvägen för att bosätta nyanlända. Bedömningen är att de tillfälliga bostäderna 
som finns på Stenbacka kommer att räcka för att staden ska kunna klara åtagandet om att bosätta 
nyanlända som aviseras av Migrationsverket. 
 
I samband med höstterminen trädde stadens nya skolorganisation i kraft. I den nya 
skolorganisationen blir Skytteholmsskolan en F-3 skola, Bergshamraskolan en F-6 skola, 
Granbackaskolan en F-3 skola och Solna grundsärskola samlokaliseras till Skytteholmsskolan. 
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Det startade också två nya skolor i Solna vid höstterminsstarten; Internationella Engelska Skolan 
öppnade en skola för årskurs 4-9 i Huvudsta och Raoul Wallenbergskolan kompletterade sin F-6 
skola i Järvastaden med ett högstadium i Bagartorp. Därutöver har kommunstyrelsen överlämnat 
ett förslag till detaljplan för en ny kommunal F-9 skola i Huvudsta till kommunfullmäktige för 
antagande. 
 
I övrigt har arbetet med verksamhetsutveckling fortsatt i staden för att tillvarata de erfarenheter 
som hanteringen av pandemin har resulterat i. Digitala möten har införts även för 
kommunfullmäktige, nämnder och styrelser. Ett stadsövergripande projekt, Digitalt först, har 
drivits med målet att skapa förutsättningar för att staden ska kunna fortsätta att tillämpa digitala 
arbetssätt för att genomföra interna och externa möten även efter pandemin. Därutöver pågår 
arbete med att skapa förutsättningar för att införa e-arkiv i staden, e-handel, e-underskrift och e-
tjänster kopplat till solna.se. 
 
Under 2021 har också arbetet med "Digitalt medarbetarskap" fortsatt med målet att höja den 
digitala kompetensen hos anställda inom förskola, skola, vård och omsorg. I arbetet har en 
kompetensportal införts som på sikt kommer att innehålla alla stadens utbildningar. Därutöver 
har HR-policyn och HR-strategin reviderats, den årliga löneöversynen genomförts, en satsning på 
ledarutveckling gjorts och anvisningar och beslutsstöd för distansarbete har tagits fram. 
 

Stadens mål och uppdrag 
Kommunfullmäktige har beslutat om stadens styr- och uppföljningssystem som innehåller vision, 
övergripande mål, nämndmål, uppdrag samt finansiella mål. 
 
Bedömningen är att staden har uppfyllt kommunfullmäktiges fyra övergripande mål och tre 
finansiella mål. Av de 37 nämndmålen bedöms 17 uppfyllas helt under året, 17 bedöms uppfyllas 
till stor del och 3 bedöms delvis uppfyllas under 2021. Beträffande uppdragen är 12 uppdrag 
slutförda och 1 uppdrag pågår med planerad avrapportering under våren 2022. Sammantaget 
innebär detta att staden bedöms uppfylla lagkravet om god ekonomisk hushållning under 2021. 

Ekonomiskt utfall 
Resultatet för perioden är positivt och uppgår till 1 421,0 mkr och en förbättring med 547,3 mkr i 
förhållande till föregående år. Förändringen mellan åren förklaras i all väsentlighet av orealiserade 
värdeförändringar i värdepapper (finansnetto) och att skatteintäkter är högre än förväntat. Dessa 
förändringar förklarar tillsammans med intäkter för markförsäljning och exploateringsintäkter 
(jämförelsestörande intäkter) budgetavvikelsen. 
 
Den positiva utvecklingen för värdepapper i kapitalförvaltningen innebär att balanskravsresultatet 
ska korrigeras med -553,4 mkr för orealiserade vinster (år 2020: 14,7 mkr). Realisationsvinster vid 
försäljning av finansiella anläggningstillgångar har korrigerat resultatet med -26,1 mkr (-66,8 mkr). 
Årets resultat efter balanskravsjusteringar uppgår till 841,6 mkr att jämföra med föregående års 
resultat om 821,7 mkr. 
 
Resultat efter balanskravsjusteringar och synnerliga skäl är ett av stadens tre finansiella mål och 
uppgår till 595,4 mkr, vilket är 495,4 mkr högre än årets budgeterade resultatmål om 100,0 mkr. 
Det innebär att staden har uppfyllt lagens krav på balans i ekonomin. 
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Nämndernas nettokostnader har minskat med 0,1 procent (-3,5 mkr) i förhållande till föregående 
år och uppgår till 2 835,8 mkr. Utveckling kan till del förklaras av pandemin i form av lägre 
efterfrågan på vård- och omsorgstjänster samt statliga bidrag för att kompensera merkostnader. 
Därtill bidrar nämndernas och förvaltningarnas arbete med att säkra en god ekonomisk 
hushållning till nettokostnadsutvecklingen. 
 
Nettokostnadsutvecklingen avspeglar sig även i budgetavvikelsen, som uppgår till +179,8 mkr. I 
förhållande till föregående år har avvikelsen ökat med +85,3 mkr. 
 
Årets investeringar uppgår till 221,0 mkr, vilket är en ökning med 54,8 mkr jämfört med 
föregående år och en avvikelse i förhållande till budget med 29,7 mkr. Förändring och avvikelse 
beror på anpassningen av Råsundaskolan för att möta barn- och utbildningsförvaltningens 
förändrade lokalbehov. Anpassningen finansieras huvudsakligen inom den av 
kommunfullmäktige beslutade skolupprustningsfonden (45,8 mkr). 
 
Nettoinvesteringarna avseende exploateringsverksamheten uppgår till 288,5 mkr för 2021 jämfört 
med 143,4 mkr för 2020, vilket är en ökning med 101,3 procent. De större projekten avser 
simhallsbyggnaden i kvarteret Idrottsplatsen 102,9 mkr, kvarteret Lagern 37,3, Stora Frösunda 
29,5 mkr samt kvarteret Sparrisen 29,1 mkr. 

Konkurrensutsättning 
Staden har cirka 600 aktiva avtal med över 500 olika leverantörer. Hittills under året har 
upphandling och avrop skett inom en rad olika områden. Upphandlingsarbetet pågår i stort sett 
utan avvikelser. Staden använder ofta avrop på ramavtal inom Stockholms inköpscentral samt 
SKR:s ramavtal för anskaffning av varor och tjänster. Utöver det har en rad upphandlingar/avrop 
genomförts inom bland annat följande områden; tekniska konsulter, IT-konsulter, möbler för 
skolan, livsmedel, persontransporter, catering, ledarutveckling, befolkningsprognos samt olika it-
system. 
 
Även inom fastighet och stadsmiljö har ett större antal upphandlingar/avrop gjorts inom bland 
annat följande områden; nybyggnation av sopsug, ramavtal för asfaltbeläggning, skötsel av 
naturmark, cykel- och gångbanor, skadedjurssanering samt ramavtal för el-entreprenader. Vidare 
genomförs en rad upphandlingar inom ramen för stadens exploateringsprojekt. Utifrån 
nämndernas konkurrensplaner sker planering av kommande års upphandlingsbehov. 
 
Under 2021 har arbetet med att dra nytta av gemensamma resurser och effektivisera arbetet inom 
upphandlings- och avtalsområdet fortsatt. Detta sker främst inom satsningen på effektivare 
inköps- och uppföljningsprocesser. Vidare pågår ett arbete för att få en förbättrad 
kostnadskontroll och förenklad avtalsuppföljning med såväl systemstöd som nya arbetssätt för 
avtalsuppföljning. Under perioden genomfördes en Nöjd Upphandlings Index undersökning i 
vilken offererande leverantörer deltog och Solna erhöll ett av de högsta värdena bland deltagande 
kommuner (NUI 76). 

Intern kontroll 
Intern kontroll är en del av verksamhetsstyrningen som syftar till att säkerställa att de mål som 
kommunfullmäktige fastställt uppfylls. Avvikelser hanteras i enlighet med stadens reglemente för 
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intern kontroll. Styrelse och nämnder ska i årsredovisningen rapportera om resultatet av 
uppföljningen av den intern kontrollen. Rapporten ska redovisa omfattningen av utförd 
uppföljning, utfallet och vidtagna åtgärder. Utifrån rapporterna gör kommunstyrelsen en analys 
och genomgång av internkontrollrapportering under året och föreslår åtgärder för kommande år.  
 
Planering och uppföljning av internkontrollen sker integrerat med övrig verksamhetsplanering i 
stadens verksamhetsstyrningssystem, vilket bidrar till en stabil och säker process för staden och 
för nämnderna kring intern kontroll. 
 
Det sammantagna intrycket utifrån redovisningen av 2021 är att processerna fungerar och att 
internkontrollen bidrar till utveckling av rutiner, processer och kontrollmoment. Vid avvikelser av 
omfattande art ska nämnden omgående informera kommunstyrelsen. En uppföljning av 
internkontrollen görs till respektive nämnd samt till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige i 
årsredovisningen. 

Medarbetare 
Antalet medarbetare i staden uppgår till 2 074 per 31 december 2021, vilket är en minskning med 
59 medarbetare jämfört med motsvarande period 2020. Bakgrunden är anpassning i 
verksamheterna utifrån minskade volymer inom främst barn- och utbildningsförvaltningen. 
 
Varje år genomförs en medarbetarundersökning som mäter medarbetarnas engagemang i 
verksamheten, chefernas förmåga att tillvarata och öka engagemanget samt styrningen av 
organisationen. Svarsfrekvensen i undersökningen uppgick 2021 till 90 procent, vilket visar på ett 
högt engagemang. HME (Hållbart medarbetarengagemang) uppgick till 80,9 2021, vilket kan 
jämföras med 79,7 för 2020. Stadens HME har under de senaste åren legat stabilt och på en hög 
nivå. 
 
Stadens totala sjukfrånvaro för perioden januari-december 2021 är 7,7 procent, vilket är en 
minskning med 1,4 procentenheter jämfört med motsvarade period 2020 (9,1 %). Minskningen är 
förväntad och beror på minskad smittspridning totalt över året till följd av pandemin. 
Långtidsfrånvaron ligger på en låg nivå i relation till länet och riket medan korttidsfrånvaron är 
svår att jämföra i år på grund av olika effekter av pandemin. 

Sammanställd redovisning och stadens företag 
Årets resultat för koncernen är positivt och uppgår till 1 517,5 mkr (1 002,3 mkr år 2020). 
Verksamhetens resultat uppgår till 1 161,6 mkr jämfört med 929,7 mkr för 2020. I resultatet för 
2021 ingår jämförelsestörande intäkter med 460,3 mkr jämfört med 452,2 mkr för 2020 samt 
jämförelsestörande kostnader med 74,1 mkr jämfört med 48,4 mkr 2020. Koncernens resultat 
före extraordinära poster uppgår till 1 637,6 jämfört med 1 057,2 mkr 2020. Extraordinära poster 
om netto -120,1 mkr avseende stadens infrastrukturåtaganden ingår för 2021 jämfört med -54,9 
mkr för 2020. 
 
Norrenergi AB, Bostadsstiftelsen Signalisten och Råsunda Förstads AB uppvisar positiva resultat 
medan Solna Vatten AB uppvisar ett negativt resultat 2021. Norrenergi AB uppvisar ett resultat 
på 190,2 mkr efter finansnetto, vilket är 12,2 mkr bättre än budget. Bostadsstiftelsen Signalisten 
(inklusive Solnabostäder AB) redovisar ett resultat efter finansiella poster på 47,9 mkr (53,5 mkr 
år 2020). Resultatet överträffade budget med 3,8 mkr. För koncernen Råsunda Förstads AB 
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(inklusive dotterbolaget Överjärva Gård AB) är resultatet efter finansnetto positivt med 4,6 mkr 
(7,0 mkr år 2020). Resultatet är 1,1 mkr bättre än budget för helåret. Solna Vatten AB redovisar 
ett negativt resultat efter finansiella poster på -14,4 mkr (2,9 mkr år 2020). Resultatet är 14,4 mkr 
sämre än budget. 
 
Stadens innehav i Vårljus i likvidation AB avslutades under 2021. 

Uppsiktsplikt 
I kommunallagen fastställs att kommunstyrelsen ska pröva om den verksamhet som de 
kommunala bolagen bedrivit under föregående kalenderår har varit förenlig med det fastställda 
kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. 
 
De kommunala befogenheterna som utgör ram för verksamheten är kommunalrättsliga principer 
såsom lokaliseringsprincipen, självkostnadsprincipen och likställighetsprincipen. Med det 
kommunala ändamålet avses vad verksamheten syftar till att åstadkomma. 
 
Uppsiktsplikten fullgör kommunstyrelsen genom att krav ställs på företagen om att lämna 
löpande information från sin verksamhet enligt ett fastställt rapporteringssystem. För stiftelser 
gäller särskilda stadgar. Ägarförhållandena varierar i de olika bolag och förbund som ingår i 
stadens koncern och därmed även formerna för uppsikt. 
 
Kommunstyrelsen har granskat vad som framgår av bolagsordningar och ägardirektiv för 
bolagen, utfallsrapporter, protokoll samt övrig rapportering inklusive revisorernas 
granskningsrapporter för bolagen ingående i koncernen. Stadsledningsförvaltningen gör 
bedömningen att verksamheten i bolagen ingående i koncernens sammanställda räkenskaper, det 
vill säga Solna Vatten AB, Råsunda Förstads AB samt Norrenergi AB, under år 2021 har 
bedrivits inom det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala 
befogenheterna. Det samma gäller för de övriga delägda bolagen som finns beskrivna i 
årsredovisningen. 

Reservering utifrån årets resultat 
Om det finns synnerliga skäl kan kommunfullmäktige besluta att göra reserveringar i eget kapital 
för att möta framtida intäktsminskningar eller kostnadsökningar. I enlighet med de 
förutsättningar som framgår av stadens verksamhetsplan och budget kan reservering göras i eget 
kapital. 
 
Utifrån det goda resultatet reserveras 400,0 mkr för att säkra finansieringen av omstruktureringen, 
ombyggnaden och upprustningen av skol- och förskolelokaler. Dessutom reserveras 50,0 mkr för 
att täcka framtida kostnadsökningar till följd av omstruktureringar. Totalt med återstående medel 
från tidigare reserveringar finns därmed 524,2 mkr för skol- och förskolelokaler, 105,1 mkr för 
omstrukturering och 95,1 mkr för pensioner. 
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Kommunstyrelsens ordförande har ordet 

I skrivande stund pågår Rysslands väpnade angrepp på Ukraina. Ukraina slåss för att försvara sin demokrati och 
frihet och Sverige har tillsammans med övriga EU upp bakom Ukraina. I staden har vi uttryckt vår solidaritet 
med Ukraina genom att hissa den ukrainska flaggan vid stadshuset. Staden har också säkerställt att vi har 
beredskap för att tillsammans med övriga kommuner kunna ta emot de som befinner sig på flykt från krigets 
Ukraina. Vi följer utvecklingen och samverkar med bland annat länsstyrelsen, övriga kommuner och regionen 
inom ramen för Samverkan Stockholmsregionen. 
 
Parallellt med de hemska händelserna i omvärlden har det blivit dags att summera det gångna året. Vi lämnar 
ännu ett år bakom oss har kännetecknats av pandemin. Det har återigen gjorts stora insatser för att säkerställa att 
stadens mest kritiska samhällsfunktioner ska kunna fungera. Först under hösten kunde samhället börja öppnas 
upp igen efter att vaccinationerna kommit tillräckligt långt, för att sedan återigen begränsas till följd av en ökad 
smittspridning. Jag vill rikta ett stort tack till alla medarbetare i staden för goda arbetsinsatser under 2021, som 
förhoppningsvis blir det sista pandemiåret. 

Trots pandemins fortsatta prövningar uppvisar Solna och stadens verksamheter goda resultat. Solna fortsätter att 
växa med nya invånare och arbetsplatser. Arbetslöshet går ner, efter att ökat under pandemin, och ligger nu 
liksom försörjningsstödet återigen på låga nivåer. Solnaelevernas kunskapsresultat fortsätter att ligga på en god 
nivå. Även nöjdheten och tryggheten bland vårdnadshavare till barn i förskola, boende i vård- och 
omsorgsboende samt hemtjänstkunder ligger på goda nivåer. Solna har en bra grund att stå på inför framtiden. 

I ljuset av pandemin har staden fortsatt att ha ett stort fokus på Solnas framtida utveckling. Vår planering för att 
omvandla gamla verksamhetsområden, som domineras av industrier, vägar, järnvägsspår och kontor till trevliga 
stadsdelar med blandad bebyggelse som ger liv och rörelse har fortsatt. Beslut har fattats om såväl nya bostäder 
och arbetsplatser som skola, förskolor och LSS-lägenheter. En helt ny stadsdel har sjösatts i centrala Huvudsta 
vid den intunnlade Mälarbanan. Omvandlingen av Solnavägen från genomfartsled till levande stadsgata har 
påbörjats på allvar, liksom byggnationen av den nya tunnelbanelinjen till Arenastaden. 

Under 2021 har också staden fått ett allt större fokus på trygghetsfrågorna. Liksom resten av landet har Solna 
drabbats av kriminella gäng och ett antal allvarliga händelser har ägt rum i Hagalund. Det är en oacceptabel 
utveckling. Staden kan inte ersätta polisen, men behöver i nära samarbete med andra goda krafter stödja polisen 
med trygghets- och brottsförebyggande insatser. Arbetet växlades successivt upp under 2021 och kommer att 
fortsätta under 2022. 

Om vi blickar framåt fortsätter arbetet med att utveckla Solna för att kunna välkomna nya solnabor samtidigt 
som vi arbetar för att skapa en bättre stad för dagens solnabor med utbyggd kollektivtrafik, tryggare miljö samt 
bättre och mer service. Vi kommer att fortsätta att utveckla stadens verksamheter och ta tillvara erfarenheterna 
från pandemin för att kunna möta de ökade välfärdsbehoven under de kommande åren. 
 
Pehr Granfalk 
Kommunstyrelsens ordförande 
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Förvaltningsberättelse 

Den kommunala koncernen 

 

Stadens innehav i AB Vårljus avslutades under året 2021 efter att likvidationen var slutförd. 

Översikt över verksamhetens utveckling 

Mål och uppdrag 

Kommunfullmäktige har beslutat om stadens styr- och uppföljningssystem som innehåller vision, övergripande 
mål, nämndmål, uppdrag samt finansiella mål. 

Bedömningen är att staden har uppfyllt kommunfullmäktiges fyra övergripande mål och tre finansiella mål. Av 
nämndmålen bedöms 17 av 37 vara uppfyllda, 17 bedöms vara till stor del uppfyllda och 3 delvis uppfyllda. 
Beträffande uppdragen är 12 uppdrag slutförda och 1 uppdrag pågår med planerad avrapportering under våren. 
Den sammanlagda bedömningen är att staden har uppfyllt lagkravet om god ekonomisk hushållning under 2021. 

Ekonomiskt utfall 

Resultatet för perioden är positivt och uppgår till 1 421,0 mkr vilket är en förbättring med 547,3 mkr i 
förhållande till föregående år. Förändringen mellan åren förklaras i all väsentlighet av orealiserade 
värdeförändringar i värdepapper (finansnetto) och att skatteintäkterna är högre än förväntat, vilket tillsammans 
med intäkter för markförsäljning och exploateringsintäkter (jämförelsestörande intäkter) förklarar 
budgetavvikelsen. 

Resultat efter balanskravsjusteringar och synnerliga skäl är ett av stadens tre finansiella mål och uppgår till 
595,4 mkr, vilket är 495,4 mkr högre än årets budgeterade resultatmål om 100,0 mkr. Det innebär att staden har 
uppfyllt lagens krav på balans i ekonomin. 

Budgetavvikelsen förklaras till stor del av att skatteintäkter och generella statsbidrag är högre än vad 
omvärldsförutsättningarna indikerade inför budgetbeslutet i november 2020. Därutöver bidrar samtliga nämnder 
till den positiva budgetavvikelsen. Totalt uppgår nämndernas positiva budgetavvikelse till 179,8 mkr att jämföra 
med 2020 års avvikelse om 94,5 mkr. 
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Nämndernas nettokostnader har minskat med 0,1 procent (-3,5 mkr) i förhållande till föregående år och uppgår 
till 2 835,8 mkr. Utvecklingen kan till del förklaras av pandemin till följd av lägre efterfrågan på vård- och 
omsorgstjänster samt statliga bidrag för att kompensera merkostnader. Därtill bidrar nämndernas och 
förvaltningarnas arbete med att säkra en god ekonomisk hushållning till nettokostnadsutvecklingen. 

Kostnadsutvecklingen fortsatte att vara på en långsiktigt hållbar nivå 2021, men den demografiska utvecklingen 
kommer att öka behovet av effektiviseringar framöver. 

Investeringar 

Årets investeringar uppgår till 221,0 mkr, vilket är en ökning med 54,8 mkr jämfört med föregående år och en 
avvikelse i förhållande till budget med 29,7 mkr. Förändring och avvikelse beror på anpassningen av 
Råsundaskolan för att möta barn- och utbildningsförvaltningens förändrade lokalbehov. Anpassningen 
finansieras huvudsakligen inom den av kommunfullmäktige beslutade skolupprustningsfonden (45,8 mkr). 

Nettoinvesteringarna avseende exploateringsverksamheten uppgår till 288,5 mkr för 2021 jämfört med 143,4 mkr 
för 2020, vilket är en ökning med 101,3 procent. De större projekten avser simhallsbyggnaden i kvarteret 
Idrottsplatsen 102,9 mkr, kvarteret Lagern 37,3 mkr, Stora Frösunda 29,5 mkr samt kvarteret Sparrisen 29,1 mkr. 

Väsentliga personalförhållanden 

Antalet medarbetare i staden uppgår per 31 december till 2 269, vilket är en minskning med 57 medarbetare 
jämfört med motsvarande period 2020. Minskningen beror på att förvaltningarna har anpassat verksamheten 
utifrån justerande volymer och behov, men även på kontinuerliga effektiviseringar genom utvecklade arbetssätt 
och kompetensutveckling. 

Stadens totala sjukfrånvaro för perioden januari-december 2021 är 7,7 procent, vilket är en minskning med 1,4 
procentenheter jämfört med motsvarade period 2020 (9,1 %). Minskningen är förväntad och beror på minskad 
smittspridning totalt över året till följd av pandemin. Den långa sjukfrånvaron (över 60 dagar) ligger fortsatt på 
en låg nivå i relation till länet och riket. 

Sammanställda resultatet för koncernen 

Årets resultat för koncernen är positivt och uppgår till 1 517,5 mkr (1 002,3 mkr år 2020). Verksamhetens 
resultat uppgår till 1 161,6 mkr jämfört med 929,7 mkr för 2020. I resultatet för 2021 ingår jämförelsestörande 
intäkter med 460,3 mkr jämfört med 452,2 mkr för 2020 samt jämförelsestörande kostnader med 74,1 mkr 
jämfört med 48,4 mkr 2020. 

Norrenergi AB uppvisar ett resultat på 190,2 mkr efter finansnetto, vilket är 12,2 mkr bättre än budget. 
Bostadsstiftelsen Signalisten (inklusive Solnabostäder AB) redovisar ett resultat efter finansiella poster på 
47,9 mkr (53,5 mkr år 2020). Resultatet överträffade budget med 3,8 mkr. För koncernen Råsunda Förstads AB 
(inklusive dotterbolaget Överjärva Gård AB) är resultatet efter finansnetto positivt med 4,6 mkr (7,0 mkr år 
2020). Resultatet är 1,1 mkr bättre än budget för helåret. Solna Vatten AB redovisar ett negativt resultat efter 
finansiella poster på -14,4 mkr (2,9 mkr år 2020). Resultatet är 14,4 mkr sämre än budget. 

Stadens innehav i Vårljus i likvidation AB avslutades under 2021. 

Händelser av väsentlig betydelse 

Solna stads arbete har fortsatt präglats av pandemin under 2021. Utgångspunkt har varit att, i enlighet med den 
nationella och regionala strategin, begränsa smittspridningen och skydda sköra grupper. En nära samverkan har 
även skett med Region Stockholm och övriga kommuner i regionen inom ramen för Samverkan 
Stockholmsregionen. 

Omvårdnadsnämnden har i samverkan med Region Stockholm arbetat med provtagning, smittspårning och 
vaccination i verksamheterna och i övrigt anpassat verksamheterna och tillämpat nya arbetssätt för att minska 
risken för smittspridning. Skolnämnden och barn- och förskolenämnden har arbetat med riskbedömningar och 
handlingsplaner för att minska smittspridning och med smittspårning vid konstaterad smitta. Under perioder har 
fjärrundervisning tillämpats för vissa årskurser och stadier i vissa skolor till följd av smittspridning och vissa 
förskolor har haft begränsade öppettider till följd av sjukfrånvaro hos personal. Socialnämnden har fortsatt att 
utveckla arbetssätten för att kunna säkerställa att medborgare får det stöd som de behöver och kultur- och 
fritidsnämnden har anpassat verksamheterna och tillämpat nya arbetssätt för att verksamheten ska kunna 
genomföras. 



 

6 

S
o

ln
a stad

 - Å
rsred

o
v
isn

in
g
 2

0
2

1
 

 

Trots pandemin fortsätter verksamheterna att uppvisa goda resultat. Solnaelevernas kunskapsresultat fortsätter 
att ligga på en stabil nivå. Både tryggheten och nöjdheten bland vårdnadshavare till barn i förskolan, boende i 
vård- och omsorgsboende och brukare av hemtjänst ligger på fortsatt goda nivåer. Arbetslösheten har 
stabiliserats och försörjningsstödet ligger på fortsatt låga nivåer. 

Därutöver har det varit ett fortsatt stort fokus på Solna stads framtida utveckling. Kommunfullmäktige har 
beslutat om ett förslag till tilläggsavtal till avtalet om finansiering och tidplan för utbyggnaden av tunnelbanan 
mellan staten, regionen och berörda kommuner. Sju förslag till detaljplaner med tillhörande exploateringsavtal 
har antagits av kommunfullmäktige. Dessa detaljplaner möjliggör bland annat uppförande av nya bostäder och 
arbetsplatser längs Solnavägen i anslutning till den nya tunnelbanestationen i Södra Hagalund, uppförande av nya 
bostäder i Bagartorp och utveckling av en ny idrottsplats i Järvastaden. Därutöver har principöverenskommelser 
tecknats med Skanska Sverige och Fabege om utveckling av nya bostäder och arbetsplatser i anslutning till 
utbyggnaden av Mälarbanan och med Region Stockholm om utveckling av Norra Hagastaden. 

Vidare har kommunstyrelsen överlämnat förslag om ägardirektiv till Norrenergi till kommunfullmäktige för 
beslut. Ägardirektiven behandlade dels processen för det fortsatta arbetet med Norrenergis utvecklingsalternativ, 
dels utdelning till ägarna av bolagets resultat. Kommunstyrelsen har också överlämnat ett förslag till utökning av 
Norrvattens låneram som möjliggör en etappvis utbyggnad av ett nytt vattenverk, till kommunfullmäktige för 
beslut. 

Stadens arbete för en hållbar utveckling har fortsatt inom ett antal områden. Planeringen för utbyggnaden av 
Mälarbanan har fortsatt och arbetet med byggnationen av den nya tunnelbanan har påbörjats. En trafikplan och 
en ny parkeringsnorm utifrån klimatstrategins mål har arbetats fram. Även en ny upphandlingsstrategi utifrån ett 
miljömässigt, socialt och ekonomiskt perspektiv har tagits fram. 

Solna stads trygghetsarbete har intensifierats under 2021. Alla nämnder i staden har fått ett tydligt och starkare 
fokus på att utveckla ett tryggare Solna utifrån tre fokusområden; utveckling och förvaltning av stadsmiljön, 
närvaro och sammanhållning i samhället samt trygga verksamheter. Det har också legat ett särskilt på trygghets- 
och brottsförebyggande insatser i Hagalund i nära samverkan med polisen och civilsamhället. 

Därutöver har kommunfullmäktige beslutat att köpa de byggnader som Järva Fältrittklubb äger i Ulriksdal. 
Genom förvärvet samlas ägarskapet för samtliga byggnader på ridanläggningen hos staden, som därmed kan ta 
ett helhetsansvar för drift och underhåll av byggnaderna. Kommunstyrelsen har också beslutat att avveckla de 
tillfälliga lägenheterna som staden har uppfört på Förvaltarvägen för att bosätta nyanlända. Bedömningen är att 
de tillfälliga bostäderna som finns på Stenbacka kommer att räcka för att staden ska kunna klara åtagandet om att 
bosätta nyanlända som aviseras av Migrationsverket. 

I samband med höstterminen trädde stadens nya skolorganisation i kraft. I den nya skolorganisationen blir 
Skytteholmsskolan en F-3 skola, Bergshamraskolan en F-6 skola, Granbackaskolan en F-3 skola och Solna 
grundsärskola samlokaliseras till Skytteholmsskolan. Det startade också två nya skolor i Solna vid 
höstterminsstarten; Internationella Engelska Skolan öppnade en skola för årskurs 4-9 i Huvudsta och Raoul 
Wallenbergskolan kompletterade sin F-6 skola i Järvastaden med ett högstadium i Bagartorp. Därutöver har 
kommunstyrelsen överlämnat ett förslag till detaljplan för en ny kommunal F-9 skola i Huvudsta till 
kommunfullmäktige för antagande. 

I övrigt har arbetet med verksamhetsutveckling fortsatt i staden för att tillvarata de erfarenheter som hanteringen 
av pandemin har resulterat i. Digitala möten har införts även för kommunfullmäktige, nämnder och styrelser. Ett 
stadsövergripande projekt, Digitalt först, har drivits med målet att skapa förutsättningar för att staden ska kunna 
fortsätta att tillämpa digitala arbetssätt för att genomföra interna och externa möten även efter pandemin. 
Därutöver pågår arbete med att skapa förutsättningar för att införa e-arkiv i staden, e-handel, e-underskrift och e-
tjänster kopplat till solna.se. 

Under 2021 har också arbetet med "Digitalt medarbetarskap" fortsatt med målet att höja den digitala 
kompetensen hos anställda inom förskola, skola, vård och omsorg. I arbetet har en kompetensportal införts som 
på sikt kommer att innehålla alla stadens utbildningar. Därutöver har HR-policyn och HR-strategin reviderats, 
den årliga löneöversynen genomförts, en satsning på ledarutveckling gjorts och anvisningar och beslutsstöd för 
distansarbete har tagits fram. 

Styrning och uppföljning av den kommunala verksamheten 

Verksamheten inom Solna stad bedrivs inom stadens nämnder samt i form av aktiebolag, kommunalförbund och 
i stiftelseform. Styrningen i Solna stad utgår från ett system för samlad ekonomi- och verksamhetsstyrning samt 
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gällande lagstiftning, föreskrifter och nationella mål för den kommunala verksamheten. Utgångspunkten är en 
sammanhållen målstyrning, där kommunfullmäktige anger inriktning och ekonomiska ramar för styrelse och 
nämnder. Det sker i Solna stads verksamhetsplan och budget, som är stadens främsta styrdokument. Den årliga 
verksamhetsplanen och budget kompletteras inom vissa områden med andra styrande dokument som policyer, 
strategier, riktlinjer, planer och program. 

Styrelse och nämnder ska, med utgångspunkt från kommunfullmäktiges inriktning, precisera och fastställa en 
verksamhetsplan och budget utifrån föreslagna ekonomiska ramar. Hänsyn ska tas till viktiga förändringar i 
omvärlden såsom ändringar i lagstiftningen och förändringar i befolkningsstrukturen. Styrelse och nämnder ska 
till sin verksamhetsplan och budget besluta om internkontrollplan och konkurrensplan för verksamheten. 

Utifrån styrelsens och nämndernas mål samt ekonomiska ramar ska förvaltningsledningen utarbeta 
verksamhetsplan och budget i dialog med sina enheter. Enheterna ska arbeta fram sina mål/aktiviteter, vilka i sin 
tur ska brytas ned till individuella mål/aktiviteter för varje medarbetare. Målen/aktiviteterna tydliggör 
medarbetares ansvar och befogenhet i det gemensamma arbetet med att uppnå enhetens, nämndens och stadens 
mål. 

I Solna stads styr- och uppföljningssystem ingår uppföljning och utvärdering. Styrelse och nämnder ansvarar för 
att verksamheten följs upp och utvärderas i den omfattning som krävs för att ha en god kontroll. Befarade 
avvikelser, som inte är ringa, ska omgående informeras om till kommunstyrelsen som har uppsikt över 
nämndernas verksamhet, uppföljning och utvärdering. Uppföljning och utvärdering för Solna stad behandlas av 
kommunstyrelsen och kommunfullmäktige per 30 april, 31 augusti (delårsrapport) och 31 december 
(årsredovisning). De övergripande målen, nämndmålen och uppdragen samt stadens finansiella mål följs främst 
upp i delårsrapporten och i årsredovisningen. 

Solna stads verksamhet bedrivs i vissa delar i aktiebolag, kommunalförbund eller stiftelseform. 
Kommunfullmäktige utser ledamöter till bolagsstyrelser och stiftelser samt utser ledamöter till 
förbundsfullmäktige för kommunalförbunden. Kommunfullmäktige väljer också ägarombud till bolagsstämmor. 
Kommunstyrelsen ansvarar för att företagen sköter verksamheten på ett ändamålsenligt sätt och att tillräcklig 
samordning sker med övrig kommunal verksamhet. Stadens styrning utgår ifrån lagstiftning inom området och 
de styrdokument som särskilt utfärdats av kommunfullmäktige i form av företagspolicy, bolagsordningar, 
ägardirektiv, särskilda direktiv, avtal eller förbundsordningar och medlemsdirektiv. 

Uppsiktsplikten fullgör kommunstyrelsen genom att krav ställs på företagen om att lämna löpande information 
från sin verksamhet enligt ett fastställt rapporteringssystem. Koncernredovisning upprättas per sista augusti och 
sista december. För stiftelser gäller särskilda stadgar. Ägarförhållandena varierar i de olika bolag/förbund som 
ingår i Solna stads koncern och därmed formerna för uppsikt. 

Mål och uppdrag 

Kommunfullmäktige har beslutat om stadens styr- och uppföljningssystem som innehåller vision, övergripande 
mål, nämndmål, uppdrag samt finansiella mål. 

Enligt kommunallagen ska en kommun ha en god ekonomisk hushållning, vilket innebär ekonomisk balans på 
kort och lång sikt. I Solna görs bedömningen av god ekonomisk hushållning årligen i samband med delårsrapport 
och årsredovisning. Bedömningen görs genom att följa upp stadens övergripande mål, nämndmål och uppdrag 
samt stadens finansiella mål inklusive balanskravsutredningen enligt kommunallagen. 

Bedömningen är att staden har uppfyllt kommunfullmäktiges fyra övergripande mål. Av de 37 nämndmålen 
bedöms 17 uppfyllas helt under året, 17 bedöms uppfyllas till stor del och 3 bedöms delvis uppfyllas under 2021. 
Beträffande uppdragen är 12 uppdrag slutförda och 1 uppdrag pågår med planerad avrapportering under våren 
2022. 

Bedömningen är också att staden har uppfyllt kommunfullmäktiges tre finansiella mål. Skattesatsen var enligt det 
finansiella målet. Resultatet efter balanskravsjusteringar och synnerliga skäl uppfyllde resultatmålet för 2021. 
Även investeringsutfallet var inom budget och enligt plan. Kostnadsutvecklingen fortsatte att vara på en 
långsiktigt hållbar nivå 2021, men konjunkturavmattningen tillsammans med den demografiska utvecklingen 
kommer att ställa krav på fortsatta effektiviseringar och verksamhetsutveckling framöver. 

Bedömningen är därmed att staden kommer att uppfylla kommunfullmäktiges övergripande mål och merparten 
av nämndmålen och uppdragen samt alla finansiella mål. De ekonomiska resultaten är även fortsatt goda. 
Sammantaget innebär detta att staden bedöms uppfylla lagkravet om god ekonomisk hushållning under 2021. 
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Övergripande mål 

Utifrån Solna stads vision har kommunfullmäktige i stadens verksamhetsplan och budget för 2021 beslutat om 
fyra övergripande mål. De övergripande målen följs i första hand upp i delårsrapporten per augusti samt i 
årsredovisningen. I delårsrapporten per april beskrivs endast om det uppstått någon väsentlig avvikelse. 

I en sammanvägd bedömning bedöms måluppfyllelsen enligt följande skala: 

 Målet uppfylls i år. 

 Målet uppfylls till stor del i år. 

 Målet uppfylls delvis i år. 

 Målet uppfylls inte i år. 

Bedömningen är att de fyra övergripande målen är uppfyllda. En analys av måluppfyllelsen avseende de 
övergripande målen finns under rubriken Nämndmål, Kommunstyrelsen. 

Övergripande mål 

 Solna stads verksamheter ska hålla god kvalitet och hushålla med stadens resurser. 

 Solna ska vara en stad som kännetecknas av mångfald, kreativitet och upplevelser. 

 Solna ska vara en attraktiv och trygg stad att leva och verka i. 

 Solna ska växa ihop och utvecklas på ett ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbart sätt. 

Nämndmål 

Kommunfullmäktige har i stadens verksamhetsplan och budget för 2021 beslutat om ett antal mål per nämnd. 
Nämndmålen följs i första hand upp i delårsrapporten per augusti samt i årsredovisningen. I delårsrapporten per 
april beskrivs endast om det uppstått någon väsentlig avvikelse för nämndens nämndmål. 

I en sammanvägd bedömning bedöms måluppfyllelsen enligt följande skala: 

 Målet uppfylls i år. 

  Målet uppfylls till stor del i år. 

  Målet uppfylls delvis i år. 

  Målet uppfylls inte i år. 

Bedömningen är att 17 av 37 nämndmål är uppfyllda samt att övriga 20 nämndmål är uppfyllda till stor del (17) 
eller delvis under året (3). 

Kommunstyrelsen 

Nämndmål 

 Solna stads verksamheter ska hålla god kvalitet och hushålla med stadens resurser. 

 Solna ska växa ihop och utvecklas på ett ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbart sätt. 

 Solna ska vara en attraktiv och trygg stad att leva och verka i. 

 Solna ska vara en stad som kännetecknas av mångfald, kreativitet och upplevelser. 

Solna stads verksamheter ska hålla god kvalitet och hushålla med stadens resurser. 

 Målet uppfylls i år 

Måluppfyllelsen mäts dels genom ett antal nyckeltal, dels genom skriftliga beskrivningar av genomförda 
aktiviteter. 

Bedömningen är att målet kommer att uppfyllas, även om arbetet i stadens verksamheter fortsatt har präglats av 
pandemin. Omvårdnadsnämnden har i samverkan med Region Stockholm arbetat med provtagning, 
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smittspårning och vaccination i verksamheterna och i övrigt anpassat verksamheterna och tillämpat nya 
arbetssätt för att minska risken för smittspridning. Skolnämnden och barn- och förskolenämnden har arbetat 
med riskbedömningar och handlingsplaner för att minska smittspridning och med smittspårning vid konstaterad 
smitta. Under perioder har fjärrundervisning tillämpats för vissa årskurser och stadier i vissa skolor till följd av 
smittspridning och vissa förskolor har haft begränsade öppettider till följd av sjukfrånvaro hos personal. 
Socialnämnden har fortsatt att utveckla arbetssätten för att kunna säkerställa att medborgare får det stöd som de 
behöver och kultur- och fritidsnämnden har anpassat verksamheterna och tillämpat nya arbetssätt för att 
verksamheten ska kunna genomföras. 

Trots pandemin visar preliminära siffror att Solnaeleverna klarar sig bra. Elevresultaten för elever i årskurs 9 
folkbokförda i kommunen (hemkommun) visar på något högre meritvärde än föregående läsår. Behörighet till ett 
yrkesprogram och andel elever som uppnått kunskapskraven i alla ämnen är något lägre än läsåret 2019/2020. 
Elevresultaten för Solnas kommunala skolor visar på ett högre meritvärde jämfört med föregående läsår. 
Andelen elever som uppnått kunskapskraven i alla ämnen och andel elever med behörighet till yrkesprogram är 
något lägre än läsåret 2019/2020. Samtliga resultat visar dock på en förbättring sedan läsåret 2017/2018, då 
staden antog en strategi för förbättrade kunskapsresultat. 

Brukarundersökningen i förskolan visar på goda resultat. Sammantaget uppger 89 procent av vårdnadshavarna 
att de är nöjda med verksamheten och kan rekommendera sitt barns förskola. Nöjdheten bland boende i vård- 
och omsorgsboende och av brukare av hemtjänsten mäts i nationella brukarundersökningar, som inte har 
genomförts under 2021 utan genomförs under 2022. De kompletterande individuppföljningarna som har gjorts 
visar att merparten av de boende i vård- och omsorgsboende och brukare av hemtjänst upplever att de 
alltid/oftast känner sig nöjda. 

I övrigt ligger medborgarnas nöjdhet med att bo och arbeta inom staden på en hög nivå jämfört med länet och 
riket. En sammanvägd bedömning av verksamhetsmått och nyckeltal ger Solna en genomsnittlig placering i länet 
och riket. Den bedömningen stöds också av SKR:s sammanställning Kommunens kvalitet i korthet och av 
nyckeltal och undersökningar inom stadens verksamheter. Inom SKR:s/Koladas kommunindex för effektivitet 
och kvalitet ligger Solna sammanvägt topp tio i riket bland kommuner med värden inom alla 
verksamhetsområden. Solna bedöms ligga i den övre kvartilen för de tre verksamhetsområdena ekonomiskt 
bistånd, äldreomsorg och LSS samt har värden nära medel för verksamhetsområdena förskola, grundskola och 
gymnasieskola. 

Det finns en fortsatt god balans mellan utvecklingen av stadens intäkter och kostnader, vilket gör att Solna under 
många år har lyckats upprätthålla en hållbar ekonomisk utveckling. Goda verksamhetsresultat i kombination med 
hög kostnadseffektivitet har lagt en grund för en hållbar och god ekonomisk hushållning i staden. En 
förutsättning för Solna stads låga skattesats är att intäkterna utvecklas i minst samma takt som kostnaderna. Den 
sammantagna bedömningen av stadens ekonomiska ställning visar att staden har kapacitet och förutsättningar att 
möta förväntad tillväxt och utmaningar. 

Viktiga aktiviteter som bidrar till måluppfyllelse är: 

• Stadens arbete med att hantera pandemin. 

• Fortsatt utveckling av stadens styr- och uppföljningssystem. 

• Fortsatt arbete med vidareutveckling av stadens verksamheter med inriktning på prioritering och 
samverkan samt på att säkerställa att medarbetarnas kompetens används på bästa sätt och att 
digitaliseringens möjligheter tillvaratas. 

• Analys av kort- och långsiktigt ekonomiskt hållbara förutsättningar inför framtagandet av stadens 
planeringsförutsättningar. Förutom ekonomiska kalkyler görs prognos och uppföljningar av 
bostadsbyggandet, befolkningsförändringar per åldersgrupp och stadsdel samt omvärldsanalyser. Utifrån 
dessa underlag justeras årligen nämndernas förutsättningar och ekonomiska ramar enligt stadens 
finansiella mål och riktlinjer. 

Solna ska växa ihop och utvecklas på ett ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbart sätt. 

 Målet uppfylls i år 

Måluppfyllelsen mäts dels genom ett antal nyckeltal, dels genom skriftliga beskrivningar av genomförda 
aktiviteter. 
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Till och med november månad har Solnas befolkning ökat från 83 162 till 84 187 invånare, vilket motsvarar en 
befolkningstillväxt på 1,2 procent. En tydlig ökning under andra halvåret har kompenserat för den låga 
befolkningsutvecklingen under första halvåret 2021. 

Antalet arbetstillfällen i Solna uppgick vid årsskiftet 2020/2021 till 104 170. Ökningen på årsbasis är cirka 4 600 
(5 %). Denna ökning innebär att Solna befäster sin position som tillväxtmotor och den mest arbetsplatstäta 
kommunen i riket. Ökningen har även fortsatt under 2021 trots lågkonjunktur, pandemi och distansarbete. Några 
av de företag som har etablerat sig i Solna under den senaste tiden är Northvolt, Philips Sverige, Link Medical 
och Valneva. 

Antal färdigställda och inflyttade bostäder under 2021 blev 742 bostäder, vilket är något under översiktsplanens 
intention om 800 nya bostäder per år. 

SKR och Kolada har utformat ett kommunindex, som successivt mäter kommunernas ekonomiska, sociala och 
miljömässiga hållbarhet. I denna sammanställning per december 2021 tillhör Solna den översta kvartilen i 
kommunsverige i 16 av de 25 kriterierna. Det är ett högt resultat och i riket hamnar Solna i denna 
sammanställning bland de tio främsta kommunerna kring hållbarhet. 

Bland de ekonomiska kriterierna, där Solna hamnar i den översta kvartilen, ingår bland annat att 
utbildningsnivån, den demografiska försörjningskvoten, nettopendlingen och andelen nyregistrerade företag är 
hög, att skattesatsen är låg och att soliditeten för kommunkoncernen är hög. Bland de sociala kriterierna ingår 
bland annat att andelen långtidsarbetslösa är låg, att andelen behöriga till yrkesprogram i årskurs 9 och 
medellivslängden är hög, högt skattat hälsoläge och även hög tillit bland stadens invånare samt en liten andel 
barn i ekonomiskt utsatta hushåll och få hushåll med försörjningsstöd. Bland de miljömässiga kriterierna ingår 
bland annat låga utsläpp av växthusgaser per invånare och lite hushållsavfall samt låg energianvändare per 
invånare. I två av kriterierna, valdeltagande och andelen hushållsavfall som materialåtervinns, tillhör Solna den 
lägsta kvartilen. Sammantaget innebär sammanvägningen av ekonomiska, sociala och miljömässiga kriterier att 
Solna tillhör toppskiktet bland hållbara kommuner. 

Kolada har på uppdrag av Finansdepartementet även en sammanställning av hållbara nyckeltal, som är baserad 
på målen i FN:s Agenda 2030. I denna tillhör Solna översta kvartilen i 30 av 49 tillgängliga nyckeltal och den 
lägsta kvartilen i 2 av nyckeltalen. Även detta är högre resultat än tidigare och bland de högsta resultaten i 
kommunsverige. 

Viktiga aktiviteter som bidrar till måluppfyllelse är: 

• Stadens arbete med att hantera pandemin. 

• Analys av kort- och långsiktigt ekonomiska hållbara förutsättningar inför framtagandet av stadens 
planeringsförutsättningar. Förutom ekonomiska kalkyler görs prognos och uppföljningar av 
bostadsbyggandet, befolkningsförändringar per åldersgrupp och stadsdel samt omvärldsanalyser som 
kan komma förändra förutsättningar i framtiden. Utifrån dessa underlag justeras årligen nämndernas 
förutsättningar och ekonomiska ramar enligt stadens finansiella mål och riktlinjer. 

• Implementering av de fyra strategierna i översiktsplanen, som ska möjliggöra att Solna ska fortsätta att 
växa hållbart pågår. En trafikplan har tagits fram och parkeringsnormen reviderats med utifrån 
klimatstrategins mål. 

• Arbetet med stadens strategiska miljö- och klimatarbete utifrån miljöpolicyn med tillhörande 
miljöstrategi och klimatstrategi. 

• Arbetet med utbyggnaden av tunnelbanan med Region Stockholm och planeringen för Mälarbanan med 
Trafikverket. 

Solna ska vara en attraktiv och trygg stad att leva och verka i. 

 Målet uppfylls i år 

Måluppfyllelsen mäts dels genom ett antal nyckeltal, dels genom skriftliga beskrivningar av genomförda 
aktiviteter. 

Ett stort fokus har fortsatt legat på att fortsätta att utveckla Solna till en än mer attraktiv stad att leva och verka i. 
Arbetet har utgått ifrån översiktsplanens intentioner om att Solna ska växa på ett ekonomiskt, miljömässigt och 
socialt hållbart sätt. Åtta förslag till detaljplaner med tillhörande exploateringsavtal har överlämnats till 
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kommunfullmäktige för antagande. Dessa detaljplaner möjliggör bland annat uppförande av nya bostäder och 
arbetsplatser längs Solnavägen i anslutning till den nya tunnelbanestationen i Södra Hagalund, uppförande av nya 
bostäder i Bagartorp, utveckling av en ny idrottsplats i Järvastaden samt uppförande av en ny skola och nya 
bostäder i Huvudsta. Det har också tecknats principöverenskommelser som möjliggör en fortsatt utveckling av 
Huvudsta och Norra Hagastaden. Därutöver pågår byggnationen av nya tunnelbanelinjen till Arenastaden och 
planeringen för utbyggnaden av Mälarbanan i Solna. 

Arbetslösheten ökade under första halvåret 2020 till följd av lågkonjunkturen och pandemin för att sedan minska 
andra halvåret 2020 och under 2021. Den totala arbetslösheten i Solna var i december var 4,8 procent, vilket är 
1,8 procentenheter lägre jämfört med december 2020 och även lägre jämfört med både Stockholms län (6,7 %) 
och riket (7,2 %). Arbetslösheten i Solna är därmed tillbaka på den låga nivån som var innan pandemins start 
våren 2020. Den nedåtgående trenden märks både bland ungdomar och utrikesfödda i Solna. 

Försörjningsstödet ligger fortsatt på låga nivåer. Antalet hushåll med ekonomiskt bistånd ligger på liknande nivå 
som föregående år med en marginell ökning, från 377 hushåll 2020 till 384 hushåll 2021. Medelbiståndet per 
månad har ökat, från 8 591 kr till 9 384 kronor per månad. Antalet hushåll som haft utbetalning varje månad 
ligger på liknande nivå som föregående år med 41 under 2020 och 43 under 2021. 

Staden har haft ett fortsatt fokus på att få Solnabor i jobb. Under året har i genomsnitt 51 personer varje månad 
varit inskrivna i åtgärder (arbetsträning samt anställning i olika former, främst OSA) att jämföra med 48 personer 
under 2020. Fyra personer har gått från arbetsmarknadsgruppen till annan sysselsättning. 

Under perioden har 80 procent av Solnamodellens deltagare gått vidare till arbete eller utbildning. Staden har 
erbjudit totalt 345 sommarjobb/feriepraktikplatser till ungdomar i Solna, vilket är något färre än 2020 (358). 
Hälften av sommarjobben var ett resultat av ett nära samarbete med de lokala företagen och hälften tillkom i 
stadens verksamheter. 

Tryggheten i verksamheterna är fortsatt god. Årets brukarundersökning i förskolan visar att 95 procent av 
vårdnadshavarna upplever att deras barn är trygga på förskolan. Även i skolan anger en stor majoritet av eleverna 
att de känner sig trygga. Av Skolinspektionens elevenkät framgår att eleverna i årskurs 3 och 5 upplever att 
tryggheten har ökat, medan den ligger på ungefär samma nivå i årskurs 9 som förra året. Det visar att de insatser 
som görs i förskola och skola ger önskat resultat.  Individuppföljningarna som har gjorts i hemtjänsten visar att 
100 procent av de tillfrågade känner sig trygga med sin hemtjänst. 

Viktiga aktiviteter som bidrar till måluppfyllelse är: 

• Stadens arbete med att hantera pandemin. 

• Arbetet med utbyggnaden av tunnelbanan med Region Stockholm och planeringen för Mälarbanan med 
Trafikverket. 

• Utvecklingen av nya bostäder, arbetsplatser, service och kommunikationer för att åstadkomma en 
sammanhållen, levande och hållbar stad med ett modernt transportsystem. 

• Fortsatt utveckling av stadens trygghetsarbete med inriktning på utveckling och förvaltning av den 
offentliga miljön, närvaro och sammanhållning i samhället och trygga verksamheter samt nya 
medborgarlöften med polisen. 

• Socialnämndens arbete med utifrån handlingsplan/åtgärdsplan mot våld i nära relationer. 

• Stadens arbete med att utveckla stadsmiljön och stadens fastighetsbestånd.  

Solna ska vara en stad som kännetecknas av mångfald, kreativitet och upplevelser. 

 Målet uppfylls i år 

Måluppfyllelsen mäts dels genom ett antal nyckeltal, dels genom skriftliga beskrivningar av genomförda 
aktiviteter. 

I Solna finns en dynamisk arbetsmarknad med över 10 200 företag i olika storlekar och branscher. Det handlar 
om allt från stora multinationella till småföretag och från högteknologiska företag till tjänsteföretag. Trots 
pandemin fortsätter företagens stora intresse för etablering i Solna, inte minst från kunskaps- och tjänsteintensiva 
företag. Några av de företag som har etablerat sig i Solna under den senaste tiden är Northvolt, Philips Sverige, 
Link Medical och Valneva. Staden är också en stark nyföretagarplats och toppar bland Sveriges kommuner 
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Småföretagarindex i Småföretagarnas årliga rankning. Solna får betyget 6,7 av 7 möjliga. Solna rankas även 
fortsatt som en av Sveriges mest företagsvänliga kommuner i Svenskt Näringslivs årliga rankning. 

Näringslivet i Solna domineras av kunskaps- och tjänsteintensiva verksamheter, som precis som näringslivet i 
övriga Stockholmsregionen, har drabbats hårt av lågkonjunkturen och pandemin. Många företag har bromsat in 
och det gäller inte minst företag inom hotell- och restaurangbranschen. Det har påverkat Solna, som har en stor 
besöksnäring. Innan pandemin bröt ut fortsatte Solna att stärka sin ställning som besöksmål. Utöver 
övernattande gäster finns ett betydande antal dagbesökare till evenemang och besöksmål såsom Mall of 
Scandinavia och Kungliga Nationalstadsparken. Under 2020 föll antalet gästnätter med 56 procent under 
pandemin. Trots en viss återhämtning och en ökning med 35 procent under 2021 är antalet gästnätter 
fortfarande tydligt under nivån per 2019 i Solna. 

Inom ramen för stadens verksamheter har pandemin fortsatt ställt krav på kreativitet för att kunna fortsätta driva 
verksamheten i enlighet med nationella och regionala rekommendationer för att begränsa smittspridning och 
skydda äldre och andra riskgrupper. Samtliga nämnder har snabbt ställt om verksamheterna och utvecklat digitala 
arbetssätt. En stor förändring har skett inom kultur- och fritidsnämndens verksamheter för att kunna fortsätta att 
erbjuda ett brett utbud av aktiviteter, trots pandemin. Nämnden har utvecklat digitala arbetssätt och tjänster, 
intensifierat samarbetet med föreningslivet, mött Solnabor har ute i stadsmiljön, förskolor har besökts och olika 
kulturinsatser har utvecklats för äldre i Solna. 

Viktiga aktiviteter som bidrar till måluppfyllelse är: 

• För att möta att fler Solnabor förväntades ”hemestra” under sommaren har staden i samverkan med 
föreningslivet arrangerat ett sommarlovsprogram för Solnas barn och ungdomar. Som en utveckling av 
förra årets Hemestervagn erbjöds denna sommar ett "hemesterhäng" på olika mötesplatser för unga runt 
om i Solna med veckovärdar i föreningsregi som erbjöd ett blandat utbud av aktiviteter, tävlingar och 
utlåning av lek och sportutrustning. 

• Arbetet med utvecklingen av Överjärva gård som kulturmiljö och besöksmål tillsammans med 
föreningslivet, näringslivet och lokala aktörer. Ett program har tagits fram med aktiviteter inom natur, 
djur, kultur samt friluftsliv och fokus ligger på lärande, lek och upplevelser. Parallellt med 
programarbetet fortsätter arbetet med att vidareutveckla naturskolan, lyfta gårdsmiljön och 
planeringsarbete för restaureringen av byggnaderna. 

• Bosättning av nyanlända enligt bosättningslagen. Antalet nyanlända som har erhållit bostad och praktiskt 
stöd under året uppgår till 126, jämfört med 71 under 2020. Ökningen under 2021 beror på att många 
som var anvisade 2020 på grund av pandemin anlände först under 2021. Av dessa har 93 varit 
kvotflyktingar. 

Byggnadsnämnden 

Nämndmål 

 Byggnadsnämnden ska planera för nya bostäder, arbetsplatser och service samt åstadkomma en sammanhållen, levande och 
hållbar stadsmiljö med ett modernt transportsystem. 

 Byggnadsnämnden ska utveckla dialogen med solnabor och andra intressenter med inriktningen att skapa en öppen och 
inkluderande planprocess. 

 Byggnadsnämnden ska hålla hög kvalitet på service och myndighetsutövning och bidra till nöjda solnabor och företagare. 

Byggnadsnämnden ska planera för nya bostäder, arbetsplatser och service samt åstadkomma en 

sammanhållen, levande och hållbar stadsmiljö med ett modernt transportsystem. 

 Målet uppfylls i år 

Översiktsplanens inriktning är en byggnadstakt om cirka 800 nya bostäder per år i Solna fram till 2030. Under 
perioden höll nämnden en fortsatt hög takt för att möjliggöra detta. 

Viktiga aktiviteter som bidrar till måluppfyllelse är: 

• Nämnden har beslutat godkänna åtta detaljplaner som möjliggör bland annat 640 nya bostäder och 29 
stadsradhus. Detaljplanerna är kvarteret Bagartorp centrum (230 bostäder och lokaler för 
centrumverksamhet), kvarteret Flundran (100 bostäder, lokaler för centrumverksamhet och garage), 
kvarteret Triangeln (60 bostäder med underliggande garage), kvarteret Krossen (ny idrottsplats med tre 
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fotbollsplaner och tillhörande funktioner), kvarteret Myran (ny regionnätstation), kvarteret Järva 4:17 
(nytt parkeringshus), kvarteret Stallmästaregården (nya lokaler för hotell och konferens) och kvarteret 
Blåmesen (ny skola, 250 bostäder och 29 stadsradhus). 

• Under året har nämnden beviljat bygglov för flera nya flerbostadshus bland annat för Haga Palett (119 
bostäder) och Solna Estrad (62 bostäder) längs med Solnavägen, ett trygghetsboende i Bergshamra (66 
bostäder), Vargen (20 bostäder) i Huvudsta och Linnean (127 bostäder) i Järvastaden. Bygglov har också 
beviljats för tre nya kontorshus i Solna strand (33 200 kvm BTA), Haga norra (42 400 kvm BTA) och 
Ballongberget (12 250 BTA) samt för ett parkeringshus och fyra nya stationsbyggnader för den nya 
tunnelbanan Gula linjen. 

• Slutbesked har givits för Bagartorpskolan, Bilia bilhall i Haga Norra, en bussdepå inom Tomteboda före 
detta postterminal och ett parkeringshus i Ulriksdal. Vidare har slutbesked meddelats för 776 bostäder 
var av 322 forskarbostäder i Hagastaden, 7 studentlägenheter i Kungshamra, 146 bostäder i Råsunda, 
158 bostäder i Haga Norra, 48 bostäder i Järvastaden, 10 bostäder i Hagalund, 27 lägenheter i 
Järvakrog/Ritorp samt 21 lägenheter utspridda över hela Solna. 

Byggnadsnämnden ska utveckla dialogen med solnabor och andra intressenter med inriktningen att 

skapa en öppen och inkluderande planprocess. 

 Målet uppfylls till stor del i år 

Trots pandemin har nämnden genom digitala arbetsformer lyckats både bibehålla och utveckla dialogen med 
solnaborna och andra intressenter inom planprocessen. 

Aktiviteter som bidragit till måluppfyllelse är: 

• Med hjälp av ett digitalt mötesformat som successivt har förbättrats, har nämnden genomfört sex 
samrådsmöten.  

• En ny kommunikationsprodukt har utvecklats och införts. För att förstärka informationen inför samråd 
har samrådsfilmer producerats för detaljplanerna kvarteren Blåmesen, Mälarbanan samt Gelbgjutaren.  

• Ett nytt dialogverktyg har införts. En barnkonsekvensanalys användes för första gången i planarbetet för 
den nya skolan i Huvudsta, kvarteret Blåmesen. 

• En film om Solnavägens omvandling till en levande, attraktiv, trygg och grön stadsboulevard har 
producerats. Filmen syftar till att öka solnabornas kännedom om de sju stadsutvecklingsprojekt som 
pågår längs med Solnavägen. 

• Arbetet med att digitalisera samhällsbyggnadsprocessen pågår för fullt. Arbetet skapar förutsättningar 
för att på sikt utveckla nya dialogformer med medborgare. En nationellt samordnad och digital 
samhällsbyggnadsprocess förväntas skapa en enklare, öppnare och mer effektiv planerings- och 
byggprocess till nytta för medborgare, företag och andra aktörer. 

Byggnadsnämnden ska hålla hög kvalitet på service och myndighetsutövning och bidra till nöjda 

solnabor och företagare. 

 Målet uppfylls delvis i år 

Att hålla en hög kvalitet på service och myndighetsutövning är ett kontinuerligt arbete där utvecklingsinsatser 
baseras på analys av ärendevolymer, inkomna frågor, synpunkter och klagomål, överklagandeprocesser samt en 
årlig servicemätning. 

Under året har den ökning av inkomna ärenden som vi såg under 2020 fortsatt. Totalt inkom det 722 lov- eller 
anmälningsärenden. (år 2020: 646). Det är framför allt antalet bygglov och övriga lov (tidsbegränsade lov, 
marklov, rivningslov och strandskyddsdispens) som har ökat. I stort sett har inget ärende, efter att ärendet varit 
komplett dragit ut på tiden. Lagstiftarens krav på handläggningstider har klarats förutom i tre lovärenden och 
fyra anmälningsärenden där avgiften har reducerats. Under året inkom det 149 beställningar (år 2020: 96) av 
nybyggnadskartor och nämnden initierade 56 tillsynsärenden (år 2020: 54). 

Servicemätningen Löpande Insikt undersöker kundernas upplevelse av kommunens service. Serviceupplevelsen 
presenteras i form av ett Nöjd Kund-Index (NKI), där kundnöjdhet mäts på en skala från 0-100. Ett resultat 
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över 70 anses som högt. Resultatet i servicemätningen för myndighetsområdet bygglov under 2020, som 
presenterades under 2021, var NKI 55, vilket är en lägre nivå jämfört med året innan (2019: NKI 66). 
Prioriterade utvecklingsområden för att öka den upplevda kvaliteten är enligt mätningen tillgänglighet och 
effektivitet. Resultatet för 2021 kommer under våren 2022. 

Under året har åtgärder genomförts för att både hantera en ökad volym av bygglovsärenden och utveckla 
servicen i bygglovsprocessen. Sammantaget förväntas åtgärderna ha en positiv påverkan på verksamheten ur ett 
service-, kvalitets- och effektivitetsperspektiv. 

Viktiga aktiviteter som bidrar till måluppfyllelse är: 

• På bygglovsenheten, plan- och geodataenheten och på administrativa avdelningen har vakanser tillsatts i 
kombination med att tillfälliga resursförstärkningar har gjorts i bygglovsprocessen. 

• Alla medarbetare har deltagit på kompetensutveckling i kommunikation och en genomlysning av 
bygglovsprocessen har genomförts tillsammans med stadens kommunikationsenhet. De mallar som 
används har uppdaterats för att underlätta läsbarhet och begriplighet. Vidare har samarbetet med stadens 
kontaktcenter utvecklats. 

• En gemensam registratur för byggnadsnämnden och miljö- och hälsoskyddsnämnden har skapats och 
arbete för att ta fram en ny dokument- och informationshanteringsplan samt förbereda för e-arkiv har 
påbörjats. 

• Arbetet med att utveckla administrativa processer har fortsatt. Under perioden har bland annat 
processen för obligatorisk ventilationskontroll och processen för besiktningsprotokoll för hissar 
dokumenterats och kvalitetssäkrats. 

• Ett ärendehanteringssystem som stödjer detaljplaneprocessen har implementerats. Även ett nytt system 
för produktion av digitala detaljplaner och ett nytt mätinstrument för inmätning har implementerats. 

Tekniska nämnden 

Nämndmål 

 Solna ska ha en ren, snygg och trygg stadsmiljö. 

 Avfallshanteringen ska ske med bästa möjliga resursutnyttjande och minsta möjliga miljöpåverkan. 

 Solna ska ha en god framkomlighet, tillgänglighet och trafiksäkerhet för alla som bor och rör sig i staden. 

 Solna ska ha ändamålsenliga, tillgängliga och effektiva lokaler, som erbjuder en god miljö att vistas i. 

 Tekniska nämnden ska hålla hög kvalitet på service och myndighetsutövning och bidra till nöjda solnabor och företagare. 

Solna ska ha en ren, snygg och trygg stadsmiljö. 

 Målet uppfylls till stor del i år 

Målet bedöms av de aktiviteter som genomförts samt av nyckeltal. Den sammantagna bedömningen är att målet 
har uppfyllts till stor del i år. 

Tillsammans med Håll Sverige Rent genomförs varje år skräpmätningar av ett antal centrala stadsdelar i Sverige. I 
Solna har skräpmätningar genomförts i centrala Solna och i Bergshamra. Resultatet av mätningarna visar på en 
minskad nedskräpning med 67 procent i centrala Solna och 38 procent i Bergshamra. Antal skräp per 10 kvm har 
i centrala Solna minskat från 6,21 enheter 2020 till 2,01 enheter 2021. I Bergshamra har antalet skräp per 10 kvm 
minskat från 3,91 enheter 2020 till 1,81 enheter 2021. Denna minskning kan delvis förklaras av en utökad 
städfrekvens, men även att pandemin har medfört en minskad inpendling till staden. 

Antalet anmälda klotterärenden har fortsatt minska från 1 730 under 2020 till årets 1 070. En snabb 
handläggning av dessa ärenden samt arbetet med att klotterskydda objekt i stadsmiljön har bidragit till 
minskningen. Även här kan pandemin ha haft en påverkande effekt. 

En kvalitetssäkring har genomförts av måttet för energianvändning per gatubelysning under året, där antalet 
ljuspunkter har räknats om. För aktuellt bestånd har energianvändningen minskat från 437 kWh/ljuspunkt 2020 
till 408 kWh/ljuspunkt för 2021. 

Viktiga aktiviteter som bidrar till måluppfyllelse är: 
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• Ökad städfrekvens i stadens offentliga miljö. Utbyte av papperskorgar enligt plan. 

• Åtgärder i grönområden såsom upprustningen av gångvägen runt Råstasjön. 

• 440 äldre armaturer har bytts ut mot ny LED-belysning. Montering av ny dekorationsbelysning i 
Hagalund. 

• Lekplatserna Hannebergsparken, Löftet och Lövdalsparken har genomgått en upprustning. 

• Projektering av nytt utlopp från Råstasjön för att ersätta befintligt strömningshinder. Utredningsuppdrag 
kring uppströmslösningar för förbättrad vattenkvalitet i Brunnsviken. Projektering av ett nytt 
dagvattenstråk i Huvudsta mot Ulvsundasjön har färdigställts. 

• Ett genomförandeprogram för grönplan har tagits fram. 

• Dammbindningsåtgärder för att förbättra luftkvaliteten på Frösundaleden och Råsundavägen. 

Avfallshanteringen ska ske med bästa möjliga resursutnyttjande och minsta möjliga miljöpåverkan. 

 Målet uppfylls till stor del i år 

Målet bedöms av de aktiviteter som genomförts samt av nyckeltal. Den sammantagna bedömningen är att målet 
har uppfyllts till stor del i år. 

Solna har näst minst avfall i riket mätt i kilo per invånare. Arbetet med att öka insamlingen av matavfall har 
fortsatt under 2021. Andelen hushåll som sorterar ut matavfall uppgår till 60 procent, vilket är en ökning med tre 
procentenheter jämfört med 2020. Under året har hushållen sorterat ut 1 006 ton matavfall jämfört med 986 ton 
föregående år. Antalet verksamheter som sorterar ut matavfall ligger på samma nivå som under 2020. Totalt har 
1 948 ton matavfall samlats in från verksamheter under året, vilket är marginellt högre jämfört med 2020. 

Självfinansieringsgraden för stadens avfallsverksamhet har ökat och uppgår till 102 procent jämfört med 97 
procent föregående år. 

Viktiga aktiviteter som bidrar till måluppfyllelse är: 

• Implementering av ny avfallstaxa. 

• Informations- och dialoginsatser med bostadsrättsföreningar kring matavfallssortering. 

• Stadens sammanhållna arbete med avfallsplanen. 

• Nytt driftavtal för insamling av hushållsavfall. 

• Ökad matavfallssortering både gällande mängder och andelen anslutna. 

• Analys av frekvensen av de mobila återvinningscentralerna.  

Därutöver bistår tekniska nämnden miljö- och byggnadsnämnden och kommunstyrelsen i arbetet med de 
strategiska avfallsfrågorna. Det handlar om delaktighet i detaljplanering samt projektering och upphandling av ny 
sopsugsanläggning i Huvudsta. 

Solna ska ha en god framkomlighet, tillgänglighet och trafiksäkerhet för alla som bor och rör sig i 

staden. 

 Målet uppfylls till stor del i år 

Målet bedöms av de aktiviteter som genomförts samt av nyckeltal. Den sammantagna bedömningen är att målet 
har uppfyllts till stor del i år. 

Antalet skadade i trafiken har minskat väsentligt i jämförelse med tidigare år. Under 2020 var antalet skadade 50 
jämfört med 29 under 2021. Detta beror troligtvis till stor del på en generell minskning av biltrafiken i samhället 
som en följd av pandemin. En annan orsak till minskningen är stadens trafiksäkerhetsåtgärder samt arbetet med 
att främja framkomlighet för kollektivtrafik och cykel. 

Viktiga aktiviteter som bidrar till måluppfyllelse är följande: 
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• Åtgärder utifrån cykelplanens genomförandeprogram har fortlöpt med färdigställande av Östervägens 
cykelfält, upprustad gång- och cykelväg söder om Ulriksdalsskolan samt breddning av gång- och 
cykelväg längs Ekelundsvägen. Korsningen Frösundaleden/Solnavägen har byggts ut med en 
cykelpassage. 

• Den tidigare signalreglerade korsningen Gränsgatan/Råsundavägen har byggts om till cirkulationsplats. 

• Beläggningsarbeten har utförts på till exempel Björnstigen, Råstavägen, Andersvägen och Vintervägen. 

• Kollektivkörfält har införts på delar av Frösundaleden och Huvudstaleden, vilket ökat framkomligheten 
för busstrafiken. 

Därutöver bistår tekniska nämnden miljö- och byggnadsnämnden och kommunstyrelsen i arbetet med de 
strategiska trafikfrågorna såsom stadens trafikplan och parkeringsnorm. Det handlar även om delaktighet i 
detaljplanering samt planering för utbyggnaden av Mälarbanan, tunnelbanan och stombussnätet. 

Solna ska ha ändamålsenliga, tillgängliga och effektiva lokaler, som erbjuder en god miljö att vistas i. 

 Målet uppfylls till stor del i år 

Målet bedöms av de aktiviteter som genomförts samt av nyckeltal. Den sammantagna bedömningen är att målet 
har uppfyllts till stor del i år. 

Under året tog en ny fastighetsleverantör, H2M Fastighetsteknik AB över driften, varför ingen mätning av NKI 
(nöjd-kund-index) har genomförts. Leverantören har fått en bra start och i kombination med andra förbättringar 
är förhoppningen ett högre NKI 2022 än tidigare år. 

Energieffektiviteten i stadens lokaler uppgår till 187,9 kWh/kvm, vilket är en fortsatt förbättring från 2020 (201,1 
kWh/kvm). Detta beror bland annat på ventilationsåtgärder, utbyte av gamla armaturer till energisnålare LED-
belysning samt uppgradering av styrutrustning. 

Viktiga aktiviteter som bidrar till måluppfyllelse är följande: 

• En totalrenovering av Råsundaskolans gamla del har genomförts till följd av barn- och 
utbildningsförvaltningens förändrade lokalbehov. Även förskolan Gläntan har totalrenoverats invändigt. 

• På Råsunda centralskola har förskolelokalerna gjorts om till undervisningslokaler anpassade för 
högstadium. Även de tillhörande förskolegårdarna har gjorts om för att passa för de äldre barnen.  

• Inom ramen för minskade barngrupper i förskolan har det genomförts insatser på Gasellens och Thors 
förskolor.  

• Ett andra våningsplan har tillskapats på Igelbäckens förskola. Två helt nya gårdar i anslutning till 
förskolan har anlagts. 

• Nya Pumpans förskola är etablerad och har tagits i bruk av verksamheten. Anläggning av nya gårdar för 
förskolorna Pumpan och Paprikan har färdigställts. 

• Inventering gällande avfallshanteringen är genomförd i stadens fastigheter. 

Tekniska nämnden ska hålla hög kvalitet på service och myndighetsutövning och bidra till nöjda 

solnabor och företagare. 

 Målet uppfylls till stor del i år 

Målet bedöms av de aktiviteter som genomförts samt av nyckeltal. Den sammantagna bedömningen är att målet 
har uppfyllts till stor del i år. 

Kontaktcenter har under året mottagit cirka 22 000 ärenden som rör tekniska nämnden, vilket är en minskning 
med 15 procent från föregående år. Andelen ärenden som besvarats inom utlovad tid (3 dagar) har ökat från 80 
procent 2020 till 83 procent 2021. 

Tekniska nämnden deltar i Löpande insikts undersökning som mäter företagares upplevelse av ansökan om 
markupplåtelser. Undersökningen är upplagd enligt analysmodellen NKI (nöjd-kund-index) där kundnöjdhet 
mäts på en skala 0-100 inom olika serviceområden. NKI för 2020 var 63, NKI för 2021 visar på en positiv 
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utveckling. 

Inom tekniska nämnden mäts avtalstrohet, det vill säga hur stor del av beställningar som sker på upphandlade 
avtal. Under 2021 var utfallet 92 procent. 

Viktiga aktiviteter som har bidraget till måluppfyllelse är följande: 

• Tekniska nämnden har tillsammans med kontaktcenter tagit fram en åtgärdsplan för att säkerställa en 
god service och återkoppling med tillhörande motivering till medborgarna. En stor mängd äldre ärenden 
har också hanterats.   

• Åtgärdsplan för förbättring av NKI avseende markupplåtelse är framtagen. 

• Proaktiv information gällande nämndens insatser och tjänster finns på stadens hemsida för att underlätta 
för kontaktcenter och medborgarna. 

• Samverkan för att lära och skapa kontakter med andra kommuner kring myndighetshandläggning. 

• Kontinuerlig dialog med handläggare på Polisen kring tillståndsgivande för offentlig plats.  

• Lansering av e-tjänst för ansökan om nyttoparkeringstillstånd har skett. 

• Översyn och förtydligande av taxan för upplåtelse av offentlig plats. 

• Påbörjat ett arbeta med att anpassa nämndens delegationsordning till en stadsgemensam struktur.  

Kultur- och fritidsnämnden 

Nämndmål 

 Kultur- och fritidsnämnden ska utveckla biblioteksaktiviteter för barn och ungdomar i nära samverkan med skolan med fokus på 
att stimulera barn och ungdomars läslust. 

 Kultur- och fritidsnämnden ska möjliggöra för fler barn och ungdomar att delta i idrotts-, fritids- och kulturverksamhet i takt med 
att staden växer. 

 Kultur- och fritidsnämnden ska säkerställa att lokaler och anläggningar för idrott, fritid och kultur används effektivt och utvecklas 
utifrån ett stadsövergripande perspektiv. 

 Kultur- och fritidsnämndens verksamheter ska utvecklas i nära samverkan med Solnas kultur-, idrotts- och föreningsliv. 

Kultur- och fritidsnämnden ska utveckla biblioteksaktiviteter för barn och ungdomar i nära samverkan 

med skolan med fokus på att stimulera barn och ungdomars läslust. 

 Målet uppfylls till stor del i år 

Under pandemin har biblioteket skapat förutsättningar för måluppfyllelse genom att snabbt anpassa 
verksamheten. Ett stort utbud av digitala aktiviteter har erbjudits samtidigt som biblioteket också ökat sina 
aktiviteter utomhus i stadsmiljön. Sammantaget har 4 473 barn och unga deltagit i 302 läsfrämjande aktiviteter 
som anordnats av biblioteksverksamheten under året, januari-april framför allt digitalt, under maj-september ute i 
stadsmiljön och från och med augusti, även på plats i biblioteken. Av dessa aktiviteter har 150 varit särskilt 
riktade mot åldersgruppen 6-18 år och haft cirka 2 600 deltagare, vilket är fler än tidigare år. 

Antalet utlån har minskat med 25 procent. Bakgrunden till detta är pandemirelaterat då skolor och förskolor inte 
har kunnat göra spontanbesök utan endast låna under bokade besök. 

Viktiga aktiviteter som bidrar till måluppfyllelsen är: 

• Under årets första del har biblioteket anordnat sagostunder utomhus för barn 1-5 år. Det har skett inom 
ramen för projektet "Läsande förskola". 

• Under sommaren erbjöds aktiviteter utomhus, så som parksagostunder för föräldralediga och 
författarträffar samt boktips för barn och unga. Exempelvis deltog biblioteket på AIK och Vasalunds 
fotbollsskolor och genomförde bokprat.  

• Visningar, bokprat för förskolor och skolor har genomförts digitalt likaså aktiviteter och evenemang 
inom bibliotekets verksamhet. För att bredda litteraturutbudet har skolor och förskolor fått ta del av 
boklådor.  
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• I samverkan med barn- och utbildningsförvaltningen har skolbiblioteken fått utökat utbud av böcker 
kopplat till det årliga statliga litteraturstödet.  

Kultur- och fritidsnämnden ska möjliggöra för fler barn och ungdomar att delta i idrotts-, fritids- och 

kulturverksamhet i takt med att staden växer. 

 Målet uppfylls till stor del i år 

Måluppfyllelsen mäts genom nyckeltal och skriftliga beskrivningar av genomförda aktiviteter. 
Under året har 523 695 aktivitetsstöd delats ut till aktivitetstillfällen till barn och unga. Det är något lägre jämfört 
med tidigare år beroende på restriktioner kopplat till pandemin. Aktivitetsbidraget har varit konstant under året 
för att stötta föreningslivet. 

Kulturskolan har under året haft 2 352 elever i sin kursverksamhet, vilket är något lägre än tidigare år, vilket 
beror på pandemin. Det är framförallt dans och musikalkurserna som har haft färre deltagare än tidigare medan 
bild och media samt musik har ökat antalet deltagare. 

Under 2021 hade mötesplatserna 73,8 besökare per månad, vilket är lägre än föregående år. Anledningen är 
främst pandemin och restriktioner om hur många deltagare som kunde komma in på mötesplatserna under stor 
del av året. Under andra halvan av året har siffrorna vänt upp igen. Särskilt tydligt har det varit för nya 
Ungdomstorget och Byparken som har haft en tydlig höjning under andra halvåret. Även Fabrik 38 har fått 
tillbaka stor del av besökare under året. 

Viktiga aktiviteter som bidrar till måluppfyllelse är: 

• Sommarlov- och helgaktiviteter i samverkan mellan fritid, bibliotek och kulturskolan har anordnats för 
barn och ungdomar tillsammans med föreningslivet för att nå nya målgrupper. 

• I samband med sommarlovsaktiviteterna startade också den nya verksamheten Solna Sport & Lek som 
genomförs i samarbete med föreningslivet. Verksamheten erbjuder möjlighet till kostnadsfri utlåning av 
utrustning för en rad fritids- och idrottsaktiviteter på flera platser. 

• En nyöppnad mötesplats för unga i Bagartorp i den nya Raoul Wallenbergsskolan. En ny idrottshall, 
Bagartorpshallen, har öppnats och möjliggör fler aktivitetstillfällen för föreningsliv. 

• Satsningen på trygghets- och gemensamhetsskapande aktiviteter i Hagalund. Vinterhäng har varit 
uppskattat i stadsdelen och har primärt vänt sig till ungdomar i området.  

Kultur- och fritidsnämnden ska säkerställa att lokaler och anläggningar för idrott, fritid och kultur 

används effektivt och utvecklas utifrån ett stadsövergripande perspektiv. 

 Målet uppfylls till stor del i år 

Måluppfyllelsen mäts genom skriftliga beskrivningar av genomförda aktiviteter. 

Viktiga aktiviteter som bidrar till måluppfyllelsen är: 

• Skytteholms IP har rustats för att möta nya arenakrav och Bergshamra IP har rustats. Den nya 
Bagartorpshallen har tagits i bruk. Planering pågår av ny simhall vid Ulriksdals IP och av ny idrottsplats i 
Järva. 

• Mötesplatsen i Skytteholmsparken har iordningställts för att kunna ta emot föreningsliv och liknande 
verksamheter för möten, studiecirklar med mera.  

• Mötesplatsen Ungdomstorget har flyttat in i Raoul Wallenbergskolan i Bagartorp och lämnar den 
tidigare lokalen i Bagartorp centrum.  

Kultur- och fritidsnämndens verksamheter ska utvecklas i nära samverkan med Solnas kultur-, idrotts- 

och föreningsliv. 

 Målet uppfylls i år 

Måluppfyllelsen mäts genom skriftliga beskrivningar av genomförda aktiviteter. Som en följd av pandemin och 
de krav som den har ställt på staden har nya samarbeten utvecklats med Solnas kultur-, idrotts- och föreningsliv. 
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Viktiga händelser som bidragit till måluppfyllelse är: 

• Sommarlovsprogrammet i samverkan med föreningslivet arrangerade för Solnas barn och ungdomar. 
Som en utveckling av förra årets Hemestervagn erbjöds denna sommar ett Hemesterhäng på olika 
mötesplatser för unga runt om i Solna med veckovärdar i föreningsregi som erbjöd ett blandat utbud av 
aktiviteter och tävlingar. 

• Den nya verksamheten Solna Sport & Lek som genomförs i samarbete med föreningslivet. I samband 
med sommarlovsaktiviteterna startade Solna Sport & Lek som erbjuder möjlighet till kostnadsfri utlåning 
av utrustning för en rad fritids- och idrottsaktiviteter på flera platser runt om i Solna. Under vintern 
kompletterades utbudet med vinteranpassad utrustning såsom skridskor och pulkor. 

• Trygghetsskapande aktiviteter genomfördes tillsammans med föreningslivet i form av nattvandring och 
spontanidrottsaktiviteter. Vinterhäng har under senhösten startat i Hagalund tillsammans med 
föreningslivet för att erbjuda trygghets- och gemensamhetsskapande aktiviteter i stadsdelen med fokus 
på ungdomar. 

• Vinterhäng har under senhösten startat i Hagalund tillsammans med föreningslivet för att erbjuda 
trygghets och gemensamhetsskapande aktiviteter i stadsdelen med fokus på ungdomar.   

• Nationaldagsfirandet genomfördes genom en digital konsert i juni i samarbete med Kungliga Operan 
och Ståthållarämbetet. 

• Utvecklingen av Överjärva gård som kulturmiljö och besöksmål. Under året har ett aktivitetsprogram 
tagits fram och genomförts i samarbete med lokala aktörer och föreningslivet. 

Skolnämnden 

Nämndmål 

 Utbildningen ska leda till goda kunskapsresultat och till att varje elev är väl förberedd för vidare studier eller yrkeslivet. 

 Utbildningen ska vara tillgänglig och anpassas efter alla elevers förutsättningar. 

Utbildningen ska leda till goda kunskapsresultat och till att varje elev är väl förberedd för vidare studier 

eller yrkeslivet. 

 Målet uppfylls till stor del i år 

Måluppfyllelsen mäts dels genom ett antal nyckeltal, dels genom skriftliga beskrivningar av genomförda 
aktiviteter. 

Elevresultat 20/21 19/20 18/19 17/18 

Elever i åk 9 som uppnått kunskapskraven i alla ämnen, hemkommun, andel 
(%) 

81,6 82,7 82,4 83,2 

Elever i åk 9 som uppnått kunskapskraven i alla ämnen, kommunala skolor, 
andel (%) 

73,9 74,8 77,8 72,9 

Elever i åk 9 som är behöriga till yrkesprogram, hemkommun, andel (%) 90,2 93,1 89,3 90,9 

Elever i åk 9 som är behöriga till yrkesprogram, kommunala skolor, andel (%) 86,0 90,2 87,3 83,7 

Elever i åk 9, meritvärde, hemkommun, genomsnitt (17 ämnen) 255,0 254,0 253,0 253,0 

Elever i åk. 9, genomsnittligt meritvärde kommunala skolor, genomsnitt (17 
ämnen) 

238,9 236,4 240,3 230,2 

Gymnasieelever med examen inom 3 år, hemkommun, andel (%) 71,4 65,5 68,3 61,5 

Gymnasieelever med examen inom 3 år, kommunala skolor, andel (%) 77,4 70,8 72,8 69,0 

Elevresultaten för elever i årskurs 9 folkbokförda i kommunen (hemkommun) visar på något högre meritvärde 
än föregående läsår. Behörighet till ett yrkesprogram och andel elever som uppnått kunskapskraven i alla ämnen 
är något lägre än läsåret 19/20. Resultaten för de redovisade läsåren visar på en tydlig höjning av meritvärdet för 
varje år medan andel behöriga till yrkesprogram håller ungefär samma nivå över åren. Andelen elever som 
uppnått kunskapskraven i alla ämnen visar en något sämre utveckling från läsåret 17/18 och framåt. 
Elevresultaten står sig väl i jämförelse med andra kommuner där samtliga resultat ligger högre än både 
Stockholms län och riket. 

Resultaten för gymnasieelever folkbokförda i kommunen (hemkommun), andelen elever med examen inom 3 år, 
har ökat jämfört med föregående år. Resultatet visar på en positiv utveckling och ligger högre än riket och i nivå 
med Stockholms län. 



 

20 

S
o

ln
a stad

 - Å
rsred

o
v
isn

in
g
 2

0
2

1
 

 

Elevresultaten för Solnas kommunala skolor visar på ett högre meritvärde jämfört med föregående läsår. 
Andelen elever som uppnått kunskapskraven i alla ämnen och andel elever med behörighet till yrkesprogram är 
något lägre än läsåret 19/20. Samtliga resultat visar dock på en förbättring sedan läsåret 17/18. Elevresultaten för 
Solnas kommunala skolor är högre än riket men något lägre än Stockholms län. 

Andelen gymnasieelever med examen inom 3 år på kommunala skolor (Solna gymnasium) har förbättrats jämfört 
med föregående år och ligger bättre än både länet och riket. 

För att ytterligare förbättra kunskapsresultaten behöver nämnden fortsätta de insatser som genomförts de 
senaste åren med utbildningar för att öka undervisningskvaliteten, arbetet med en organisation som stödjer 
kvalitet såsom lärarbehörighet och organisation för barn i behov av särskilt stöd. Analysen visar att det finns 
behov av att differentiera och anpassa insatser utifrån behov då många generella satsningar inte ger önskad 
effekt. För att undervisningen ska bli mer stimulerande och intressant för eleverna har alla lärare i grundskola 
och gymnasium deltagit i utbildningsinsatsen "Tillgängligt lärande" under läsåret 20/21. Utbildningen syftar till 
att ge fördjupade kunskaper i differentierad undervisning och formativ bedömning. 

De nationella proven ställdes in av Skolverket läsåret 20/21 på grund av pandemin med hänsyn lärares 
arbetsbelastning. 

Viktiga aktiviteter som bidrar till måluppfyllelse är: 

• En lärarroll i förändring 
Projektet har visat på effekter som till exempel att elever har tillgång till fler vuxna och att lärarnas 
uppdrag renodlas så att de kan ha ökat fokus på undervisningen. Utvärderingen av projektet med 
årskursmentorer resulterade i att projektet förlängs i syfte att tydliggöra och forma rollen som 
årskursmentor. Utöver arbetet med årskursmentorer framkommer behov av att fortsätta arbeta med 
samtliga identifierade områden för att avlasta lärarna. Ett område är behovet av verksamhetsnära 
administrativt stöd. 

• Systematiskt kvalitetsarbete 
Förbättringar i det systematiska kvalitetsarbetet sker löpande i verksamheten utifrån kartläggningar och 
analyser som visar på utvecklingsåtgärder. Under året fortsatte rektorsgruppen och skolchef arbetet 
tillsammans med högskolan i Dalarna inom ramen för "Samverkan för bästa skola". Fokus för arbetet 
har varit ledarskap och organisation. 

• Genomföra skolförsörjningsplanen 
De förändringar som genomfördes i skolorganisationen under året syftade till att skapa bättre 
förutsättningar för en organisation som ger hög kvalitet. Viktiga förutsättningar såsom behöriga lärare, 
organisationsplanering utifrån timplan och nyckeltal finns på plats. 

Utbildningen ska vara tillgänglig och anpassas efter alla elevers förutsättningar. 

 Målet uppfylls till stor del i år 

Elevenkät 2021 2020 2018 

Elever i åk 5 kommunal skola: Jag känner mig trygg i skolan andel positiva svar % 85,4 83,4 84,9 

Elever i åk 5 fristående skola Solna: Jag känner mig trygg i skolan andel positiva svar % 86,6 83,8 86,9 

Elever i åk 9 kommunal skola: Jag känner mig trygg i skolan andel positiva svar % 79,6 85,2 78,0 

Elever i åk 9 fristående skola Solna: Jag känner mig trygg i skolan andel positiva svar % 83,2 87,2 80,9 

Under våren genomförde Skolinspektionen sin regelbundna skolenkät som är en del av Skolinspektionens 
granskning av landets skolor. Elever i årskurs 5 och 9, samtliga vårdnadshavare och personal ombeds svara på 
enkäten. Områden som behandlas i enkäten är undervisning och lärande, anpassning av elevens behov, 
grundläggande värden och inflytande samt trygghet och studiero. 

Resultatet visade att eleverna i årskurs 5 upplever att tryggheten har ökat både i fristående och kommunala 
skolor. Svarsfrekvensen för eleverna i årskurs 5 har ökat från 38 procent år 2018 till 85 procent 2021. 

I årskurs 9 svarade 68 procent på enkäten i jämförelse med 43 procent 2019. Även i årskurs 9 upplever eleverna 
att de känner sig trygga, i både kommunala och fristående skolor. 

Under hösten tog nämnden beslut om en handlingsplan för att främja psykiskt välbefinnande och förebygga 
psykisk ohälsa. Genom att arbeta med tidiga insatser för att främja eleverna välbefinnande med ska skolorna 
minska den psykiska ohälsan hos eleverna. 
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Viktiga aktiviteter som bidrar till måluppfyllelse är: 

• Utveckling av undervisningen  
Alla lärare i grundskola har deltagit i utbildningsinsatsen "Tillgängligt lärande" där de har fått fördjupa 
sina kunskaper i differentierad undervisning och formativ bedömning. Alla lärare i grundskola och 
gymnasium har deltagit i en föreläsning i studieteknik i syfte att bättre kunna hjälpa eleverna med 
strategier för inlärning. Projektet digitalt medarbetarskap har fortsatt under året med syfte att stärka 
undervisningen med hjälp av digitala verktyg. 

• Införa kommungemensamma särskilda undervisningsgrupper  
Under våren 2021 arbetade samtliga skolor med att organisera särskilda undervisningsgrupper inom 
ramen för den egna skolan. Under hösten fortsatte arbetet med planering för hur en central särskild 
undervisningsgrupp ska organiseras, vilka kriterier som ska gälla för placering och hur den ska 
finansieras. Målet är att en central undervisningsgrupp inom ramen för kommunens egna grundskolor 
ska starta läsåret 22/23. 

• Utveckling av grundsärskola och gymnasiesärskola  
Under våren genomfördes ett planeringsarbete för att få en samlad grundsärskola i gemensamma lokaler. 
Under sommaren genomfördes flytten och sammanslagningen har gett goda effekter i verksamheten. 
Arbetet med att starta en kommunal gymnasiesärskola har påbörjats. Behov och omfattning av 
verksamheten har identifierats och under hösten fokuserades arbetet på lämpligt programutbud och 
organisation. Den kommunala gymnasiesärskolan planeras vara möjlig att söka läsåret 22/23. 

Barn- och förskolenämnden 

Nämndmål 

 Kvaliteten och tryggheten i förskolan och i den pedagogiska omsorgen ska vara hög. 

 Vårdnadshavarna är nöjda med förskolan och den pedagogiska omsorgen. 

Kvaliteten och tryggheten i förskolan och i den pedagogiska omsorgen ska vara hög. 

 Målet uppfylls till stor del i år 

Uppföljning av nämndmålen sker dels genom nyckeltal/mått, dels skriftliga beskrivningar av genomförda 
aktiviteter. Statistik gällande barngrupper och personalens kompetens för år 2021 publiceras i slutet av april 2022 
och redovisas därför inte i tabell nedan. 

Nyckeltal 2021 2020 2019 2018 

Barn per barngrupp i förskola, kommunal regi, antal - 16,4 16,3 16,4 

Barn per barngrupp i förskola, enskild regi, antal - 16,1 17,1 16,6 

Personaltäthet, barn per heltidstjänst, kommunal regi, antal - 5,3 5,5 5,2 

Personaltäthet, barn per heltidstjänst, enskild regi, antal - 5,5 5,5 5,3 

Barn per heltidsanställd förskollärare, kommunal regi, antal - 20,4 23,4 24,4 

Barn per heltidsanställd förskollärare, enskild regi, antal - 24,4 26,6 30,7 

Språkscreening i förskoleklass, kommunal regi, andel (%) 98 % 97 % 99 % 99 % 

Heltidstjänster i förskolan med förskollärarlegitimation, kommunal regi, andel 
(%) 

- 26 23 21 

Heltidstjänster i förskolan med förskollärarlegitimation, enskild regi, andel (%) - 22 21 17 

Mitt barn känner sig tryggt i förskolan (resultat från brukarundersökning) 
kommunal regi, andel (%) 

95 % 94 % 90 % 89 % 

Mitt barn känner sig tryggt i förskolan (resultat från brukarundersökning) 
enskild regi, andel (%) 

96 % 95 % 94 % 92 % 

Den strukturella kvaliteten i förskolan har förbättrats på flera områden. Statistiken visar att antalet legitimerade 
heltidsanställda förskollärare har ökat men Solnas kommunala förskolor ligger fortfarande lägre än andra 
kommuner i länet samt lägre än riket. Under 2021 har fokus varit att öka andelen förskollärare och barnskötare 
ytterligare. Effekten av arbetet analyseras efter det att den officiella statistiken är publicerad. De kommunala 
förskolorna eftersträvar att ha minst en utbildad förskollärare per avdelning. Analysen visar att enskilda enheter 
behöver arbeta mer aktivt med att höja andelen legitimerade förskollärare. Antal barn per heltidsanställd 
förskollärare för kommunal regi har minskat från 23 (2019) till 20 (2020) vilket stämmer överens med att antalet 
legitimerade förskollärare har ökat från 23 till 26 procent från 2019 till 2020. 

Antal barn per heltidsanställd i de kommunala förskolorna har sjunkit från 5,5 barn per heltidsanställd till 5,3 
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barn, vilket ligger i nivå med övriga kommuner i Stockholms län samt med riket i övrigt. Detta är en effekt av 
arbetet med att minska barngruppernas storlek och ombyggnationerna på två av stadens förskolor som har 
möjliggjort att dela in barnen i mindre grupper under dagen. Det genomsnittliga antalet barn per barngrupp 
ligger kvar på samma nivå som föregående år. Värdet är likvärdigt med resterande kommuner i länet och något 
högre än riket. 

På frågan "Mitt barn känner sig tryggt i förskolan" svarar 95 procent av de svarande att de instämmer, vilket är 
en förbättring från föregående år. 

Arbetet med att förbättra kvaliteten i förskolan behöver fortsätta. För att förbättra den strukturella kvaliteten är 
det prioriterat att arbeta riktat med vissa förskolor och avdelningar där behov av förstärkning finns. 
Målsättningen är att ha en förskollärare per avdelning. För att förbättra det systematiska kvalitetsarbetet föreslås 
att ett stödjande verktyg utvecklas, kvalitetskompassen, där förskolorna kan skatta kvaliteten utifrån de nationella 
läroplansmålen och identifiera utvecklingsområden. 

Viktiga aktiviteter som bidrar till måluppfyllelse är: 

• Kvalitet i förskolan 
Den strukturella kvaliteten i förskolan har förbättrats på flera områden. Under 2021 har fokus varit att 
öka andelen förskollärare och barnskötare ytterligare. Statistiken visar att antalet legitimerade 
heltidsanställda förskollärare har ökat. 

• Organisation i förskolan  
Vid läsårsstarten 20/21 inleddes den nya organisationen för de kommunala förskolorna med fyra 
områden och en rektor per område. Organisationsförändringen har gjort styrkedjan tydligare och skapat 
ökad likvärdighet mellan de kommunala förskolorna. 

Vårdnadshavarna är nöjda med förskolan och den pedagogiska omsorgen. 

 Målet uppfylls till stor del i år 

Nyckeltal 2021 2020 2019 2018 

Svarsfrekvens brukarundersökning, kommunal regi 45 % 55 % 63 % 58 %* 

Svarsfrekvens brukarundersökning, enskild regi 54 % 55 % 52 % 58 %* 

Sammanfattande omdöme andel positiva svar, kommunal regi 86 % 88 % 82 % 78 % 

Sammanfattande omdöme andel positiva svar, enskild regi 93 % 90 % 87 % 89 % 

Total Nöjd kund index (NKI), kommunal regi 69 71 68 66 

Total Nöjd kund index (NKI), enskild regi 78 76 75 76 

*Svarsfrekvensen för år 2018 är totalt för kommunal och enskild regi. 

Svarsfrekvensen på brukarundersökningen i förskola sjönk för andra året i rad och i de kommunala förskolorna 
var det endast 45 procent av vårdnadshavarna som svarade. Nöjd kund index (NKI) visar på en diskrepans 
jämfört med det sammanfattande omdömet i brukarundersökningen och sjönk från 71 till 69 i de kommunala 
verksamheterna. Resultatet har dock förbättrats med 3 procentenheter sedan 2017, då strategin för att förbättra 
kvaliteten i förskolor infördes. Brukarundersökningen visar på generellt goda resultat för både fristående och 
kommunala enheter och det sammanfattande omdömet visar att 89 procent (kommunala 86 procent och 
fristående 93 procent) är nöjda med verksamheten och kan rekommendera sitt barns förskola. 

I brukarundersökningen framgår att de kommunala förskolorna behöver fortsätta sitt arbete med att 
dokumentera barnens lärande och utveckling samt kommunicera kring den till varje vårdnadshavare. Även 
information generellt från förskolan till vårdnadshavare behöver förbättras. När det gäller information och 
kommunikation med vårdnadshavare ser verksamheten att de åtgärder som vidtagits under pandemin kan ha 
påverkat den dagliga kommunikationen mellan personal och vårdnadshavare negativt. 

Brukarundersökningen är ett viktigt verktyg för att mäta vårdnadshavarnas nöjdhet och servicekvaliteten i 
verksamheterna. Svarsfrekvensen i brukarundersökningen är låg och därför behövs insatser för att få fler att 
svara. 

Viktiga aktiviteter som bidrar till måluppfyllelse är: 

• Förbättrad information till vårdnadshavare 
Vid läsårsstart 20/21 infördes lärportalen Infomentor i förskolan. Lärportalen infördes bland annat i 
syfte att skapa en bättre kommunikation- och informationskanal till vårdnadshavare samt att förbättra 



 

23 

S
o

ln
a stad

 - Å
rsred

o
v
isn

in
g
 2

0
2

1
 

 

dokumentationen av barnens lärande. Under läsåret har utvecklingsledarna tillsammans med rektorer, 
förste förskollärare och pedagoger i förskolan arbetat fram gemensamma mallar för kommunikation till 
vårdnadshavare samt förutsättningar för dokumentation av barnens lärande. Under hösten har 
arbetsgrupper arbetat fram nya mallar för hur barnens lärande ska dokumenteras och presenteras på 
utvecklingssamtalen i syfte att ge vårdnadshavare kvalitativ information om sitt barns lärande. 

• Ökad nöjdhet hos vårdnadshavare 
Brukarundersökningen visar på generellt goda resultat för både fristående och kommunala förskolor och 
det sammanfattande omdömet visar att 86 procent av de svarande i kommunala förskolor är nöjda med 
verksamheten och kan rekommendera sitt barns förskola. Nöjd kund Index (NKI) sjönk från 71 till 69 i 
de kommunala verksamheterna även om resultatet förbättrats med 3 procentenheter sedan 2017 då 
strategin för att förbättra kvaliteten i förskolor infördes. 

Kompetensnämnden 

Nämndmål 

 Kompetensnämnden ska tillhandahålla ett gott stöd så att solnaborna kan ta tillvara egna resurser med målet att uppnå egen 
försörjning. 

 Andelen solnabor som slutfört sina studier inom vuxenutbildningen med godkänt betyg ska ligga på en hög nivå. 

 Kompetensnämnden ska säkerställa att nyanlända ges goda förutsättningar för att starta sina nya liv. 

Kompetensnämnden ska tillhandahålla ett gott stöd så att solnaborna kan ta tillvara egna resurser med 

målet att uppnå egen försörjning. 

 Målet uppfylls till stor del i år 

Arbetslösheten ökade under första halvåret 2020 till följd av lågkonjunkturen och pandemin för att sedan minska 
andra halvåret 2020 och under 2021. Den totala arbetslösheten i Solna var i december 4,8 procent, vilket är 1,8 
procentenheter lägre jämfört med december 2020 och även lägre jämfört med både Stockholms län (6,7 %) och 
riket (7,2 %). Arbetslösheten i Solna är därmed tillbaka på den låga nivå som var innan pandemins start våren 
2020. Den nedåtgående trenden märks både bland ungdomar och utrikesfödda i Solna. 

Arbetslösheten bland ungdomar 18-24 år, har minskat från 7,2 procent i Solna december 2020 till 4,8 procent 
december 2021, vilket är fortsatt lägre jämfört med Stockholms län (6,9 %) och riket (8,7 %). Arbetslösheten 
bland utrikesfödda i Solna har under samma period minskat 2,8 procentenheter till 8,0 procent, vilket är lägre 
jämfört med Stockholms län (13,6 %) och riket (17,8 %). 

Under året har 80 procent av Solnamodellens deltagare gått vidare till arbete eller utbildning. Därutöver har 345 
ungdomar erbjudits sommarjobb i samarbete med stadens förvaltningar, det lokala näringslivet och 
föreningslivet, vilket är i paritet med tidigare år. Utöver dessa har 30 Solnabor fått extratjänster. 

Viktiga aktiviteter som bidrar till måluppfyllelse är: 

• Systematiskt arbete med att få solnabor att gå från bidrag till egen försörjning via coaching, arbete, 
studier eller eget företagande. 

• Solnamodellen har utvecklats med Solnamodellen unga och med det verksamheten Jobbfabriken på 
mötesplats Fabrik38. 

• Relationsbyggande aktiviteter som syftar till att utveckla samarbetet med offentliga och privata 
arbetsgivare. 

Andelen solnabor som slutfört sina studier inom vuxenutbildningen med godkänt betyg ska ligga på en 

hög nivå. 

 Målet uppfylls i år 

Totalt hade Solna 11 659 kursdeltagare inom vuxenutbildningen 2021, vilket är en ökning med 2 517 
kursdeltagare jämfört med under 2020. Andelen elever med minst godkänt betyg efter avslutad kurs är hög inom 
Solna Stads vuxenutbildning och ligger på 87 procent, vilket är i nivå med föregående år. Vuxenutbildningen 
genomförs av upphandlade eller auktoriserade utbildningsanordnare. 
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Viktiga aktiviteter som bidrar till måluppfyllelse är: 

• Aktiviteter som syftar till att utveckla formerna för samverkan med auktoriserade utbildningsanordnare 
inom områdena yrkesvägledning, administration och särskilt stöd. 

• Ökad automatisering av administrativa processer. 

• Utveckla utbildning i svenska för invandrare. 

• Ett nytt auktorisationsavtal har tagits fram under året och kommer att börja gälla i början av 2022. Detta 
bidrar stort till kvalitetsarbetet och utvecklingen av auktorisationssystemet inom Vux Norrort. 

Kompetensnämnden ska säkerställa att nyanlända ges goda förutsättningar för att starta sina nya liv. 

 Målet uppfylls i år 

Antalet nyanlända som har erhållit bostad och praktiskt stöd under året uppgår till 126 personer, varav 93 är 
kvotflyktingar. Alla nyanlända har erbjudits språkundervisning och samhällsorientering. Antalet nyanlända har 
överskridit kommuntalet för 2021, då flertalet anvisade 2020 kom först under 2021, detta på grund av pandemin. 

Viktiga aktiviteter som bidrar till måluppfyllelse är: 

• Välfungerande kontinuerliga samarbetsmöten med Signalisten, Socialförvaltningen, Arbetsförmedlingen, 
Statens servicecenter med flera. 

• Nämnden har utvecklat och utökat stödet för bostadssökning för att de nyanlända ska kunna hitta nytt boende 
efter de två år som de fått kontrakt i Solna. 

• För att på ett bättre sätt kunna ta emot och hjälpa nyanlända in i det svenska samhället pågår ett arbete för att 
göra biblioteket till en tydlig mötesplats för denna målgrupp. Under våren flyttade därför etableringsenheten sin 
verksamhet till biblioteket i Solna centrum. Ett arbete har också påbörjats för att, på ett mer strukturerat och 
långsiktigt sätt, tillsammans med volontärer och föreningsliv förbättra mottagandet av nyanlända. 

Socialnämnden 

Nämndmål 

 Socialnämnden ska tillhandahålla ett gott stöd så att solnaborna kan ta tillvara egna resurser med målet att motverka långvarigt 
behov av ekonomiskt bistånd. 

 Socialnämnden ska utveckla arbetet med hållbara lösningar på hemmaplan för personer med missbruk och/eller psykisk 
funktionsnedsättning med individen i fokus. 

 Socialnämnden ska säkerställa att barn och ungdomar inte far illa. 

 Socialnämnden ska säkerställa att insatser ges utifrån individernas behov med fokus på ett helhetsperspektiv, i bred samverkan 
med andra nämnder, myndigheter och frivilliga krafter. 

Socialnämnden ska tillhandahålla ett gott stöd så att solnaborna kan ta tillvara egna resurser med målet 

att motverka långvarigt behov av ekonomiskt bistånd. 

 Målet uppfylls i år 

Måluppfyllelsen mäts dels genom ett antal nyckeltal, dels genom skriftliga beskrivningar av genomförda 
aktiviteter. 

Antalet hushåll med ekonomiskt bistånd ligger på liknande nivå som föregående år med en marginell ökning, 
från 377 hushåll 2020 till 384 hushåll 2021. Medelbiståndet per månad har ökat från 8 591 kr till 9 384 kronor per 
månad. Antalet hushåll som haft utbetalning varje månad ligger på liknande nivå som föregående år med 41 
under 2020 och 43 under 2021. 

Under perioden har i genomsnitt 51 personer varje månad varit inskrivna i åtgärder (arbetsträning samt 
anställning i olika former, främst OSA), jämfört med 48 personer i snitt 2020. Fyra personer har gått från 
arbetsmarknadsgruppen till annan sysselsättning. 

Viktiga aktiviteter som bidrar till måluppfyllelse är: 

• Nya rutiner för remittering av ärenden till komptensnämnden har skapat en smidigare process för 
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samverkan och möjlighet att hjälpa fler till egenförsörjning. 

• En satsning på tätare kontakt med klienter som har långvarigt behov av försörjningsstöd och 
målsättning att göra hembesök i alla ärenden. Satsningen har gett ett gott resultat och fler långvariga 
ärenden har uppnått annan försörjning, genom bland annat sjukersättning. 

• Fortsatt nära samverkan med konsultläkare och konsultpsykolog vilket har visat sig vara väldigt effektiva 
insatser som lett till att fler har uppnått egenförsörjning i form av sjukersättning. 

Socialnämnden ska utveckla arbetet med hållbara lösningar på hemmaplan för personer med missbruk 

och/eller psykisk funktionsnedsättning med individen i fokus. 

 Målet uppfylls i år 

Måluppfyllelsen mäts dels genom ett antal nyckeltal, dels genom skriftliga beskrivningar av genomförda 
aktiviteter. 

Antalet brukare i biståndsbedömd sysselsättning har minskat från 83 till 72 i jämförelse med föregående år. 
Antalet deltagare i öppenvårdsinsatser har ökat från 265 till 301. Ökningen är fördelad över missbruk, 
samsjuklighet och socialpsykiatri och över olika typer av öppenvårdsinsatser. Något tydligt mönster över 
ökningen kan inte identifieras, men kan till viss del vara en effekt av att nämndens placeringar minskat. 

Viktiga aktiviteter som bidrar till måluppfyllelse är: 

• Kontaktpersonerna för de boende på Trampolinen har haft regelbundna avstämningar med klienterna 
för att aktivt arbeta med målen i genomförandeplanen.  

• Ett flertal klienter aktuella för boendestöd har avslutats då de uppfyllt målen och bedöms klara sig 
självständigt. Projektet digitalt boendestöd fortskrider enligt plan.  

• Sex möten med brukarföreningen Inflytanderådet har genomförts under året. Inflytanderådet var 
delaktiga i planeringen för brukarundersökningen under 2021. Östervägens Aktivitetshus, Trampolinens 
stödboende och Väntorp Rehab har lokala brukarföreningar som stödjer brukarinflytande.  

• Samtliga utredningar på vuxenenheten görs enligt Individens behov i centrum (IBIC) och för att stärka 
och utveckla arbetet har handläggarna regelbundet metodstöd. För klienter med beroendeproblematik 
används även Addiction Severity Index (ASI) och Uppföljning och beskrivning av åtgärder (UBÅT) som 
komplement.  

Socialnämnden ska säkerställa att barn och ungdomar inte far illa. 

 Målet uppfylls i år 

Måluppfyllelsen mäts dels genom ett antal nyckeltal, dels genom skriftliga beskrivningar av genomförda 
aktiviteter. 

Antalet orosanmälningar gällande barn och ungdomar har ökat från 1 903 till 2 077 i jämförelse med föregående 
år. Tendenserna är desamma som på nationell nivå. Socialstyrelsens nationella kartläggning visar att det har skett 
en stor ökning av antalet anmälningar de senaste tio åren, vilket förklaras av en ökad kunskap om 
anmälningsskyldigheten och medvetenhet om barns situation. Antalet barn och ungdomar aktuella för insats har 
minskat från 359 till 348. 

Viktiga aktiviteter som bidrar till måluppfyllelse är: 

• Ett informationsmaterial för placerade barn har tagits fram i form av en minibok.  

• En enkät för uppföljning av extern och intern öppenvård används vid avslutade uppdrag. Resultatet har 
sammanställts och redovisats för nämnden. Användandet av enkäten kommer att utvecklas framöver i 
syfte att öka svarsfrekvensen.  

• Arbetet med Signs of Safety fortsätter att vidareutvecklas. Ett första ärende har påbörjats enligt Signs of 
Success (inriktning mot ungdomar) där ungdomen är i fokus för tidsplan och målsättning med stöd av 
sitt nätverk.  
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• FoU Nordväst ska på uppdrag av nämnden göra en uppföljning gällande familjehemsplacerade barn där 
barnens delaktighet ligger i fokus. Arbetet har påbörjats under året och kommer att fortsätta framöver.  

• Insatsen stödboende i egen regi har prövats för fler ungdomar och insatsen fungerar väl för de 
ungdomar som bedömts passa i denna boendeform. En rutin har tagits fram för samverkan mellan barn- 
och ungdomsenheten och vuxenenheten för denna typ av insats. 

Socialnämnden ska säkerställa att insatser ges utifrån individernas behov med fokus på ett 

helhetsperspektiv, i bred samverkan med andra nämnder, myndigheter och frivilliga krafter. 

 Målet uppfylls i år 

Måluppfyllelsen mäts genom skriftliga beskrivningar av genomförda aktiviteter. 

För att kunna erbjuda en socialtjänst med god kvalitet behöver alla de insatser som ges av nämnden vara 
samordnade och utgå ifrån en helhetssyn av brukarens behov. 

Viktiga aktiviteter som bidrar till måluppfyllelse är: 

• Årets uppföljning av samverkan mellan socialnämnden och omvårdnadsnämnden visar att kontinuerlig 
utveckling av samverkan sker genom att tillvarata varandras kompetenser. Under sommaren har en 
översyn gjorts av gemensamma riktlinjer och rutiner. En anvisning om samverkan mellan LSS och 
vuxenenheten har tagits fram. Under pandemin har informationstillfällen för nyanställda om 
förvaltningarnas arbete hållits digitalt. 

• Uppföljning av samverkansöverenskommelsen mellan socialnämnden och barn- och 
utbildningsförvaltningen visar att både syfte och mål har uppnåtts under året. Nämnden samverkar med 
skolnämnden gällande omfattande skolfrånvaro. Aktualiseringar gällande skolfrånvaro följs upp i 
verksamhetssystemet och återkopplas till skolnämnden för att utveckla samverkan kring barn och 
ungdomar i behov av stöd från båda nämnderna ytterligare. 

• Den interna samverkan och ett familjeorienterat arbetssätt fortsätter att utvecklas. En rutin för att 
säkerställa att ungdomar med fortsatt vårdbehov efter 20-årsdagen får sina behov tillgodosedda har 
tagits fram och fungerar väl. Ett förvaltningsövergripande resurssamråd används i ärenden där det finns 
behov av kompetenser från olika enheter.   

• Samtliga klienter som har kontakt med Region Stockholms psykiatri och beroendevård erbjuds en 
samordnad individuell plan (SIP).  

• Nämnden har kontinuerlig samverkan med Arbetsförmedlingen och kompetensnämnden gällande 
deltagare i arbetsmarknadsåtgärder. 

Familjerättsnämnden 

Nämndmål 

 Familjerättsnämnden ska säkerställa att föräldrar kan komma överens om bra lösningar för sina barn utifrån barnens behov och 
rättigheter. 

Familjerättsnämnden ska säkerställa att föräldrar kan komma överens om bra lösningar för sina barn 

utifrån barnens behov och rättigheter. 

 Målet uppfylls i år 

Måluppfyllelsen mäts dels genom ett antal nyckeltal, dels genom skriftliga beskrivningar av genomförda 
aktiviteter. 

Antalet avtal om vårdnad, boende och umgänge har minskat något från 15 under 2020 till 11 under 2021. Antalet 
samarbetssamtal har även det minskat något från 245 till 202. Väntetiderna för samarbetssamtal ligger i linje med 
kvalitetsdeklarationen, det vill säga fyra veckor. 

Viktiga aktiviteter som bidrar till måluppfyllelse är: 

• Familjerätten har fortsatt att utveckla användandet av digitala hjälpmedel. En utvärdering har gjorts 
inom arbetsgruppen och digitala verktyg kommer fortsatt att användas när det är lämpligt då det visat sig 
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vara väldigt effektiv och uppskattat i vissa ärenden. 

• Fem BIFF-grupper har erbjudits under perioden. Utvärdering av grupperna visar ett gott resultat. BIFF 
kommer fortsätta erbjudas både i form av fysiska och digitala möten. 

• Familjerätten har under perioden fortsatt att använda Signs of Safety och dess verktyg i olika 
sammanhang i mötet med familjer och på gruppmöten.  

Omvårdnadsnämnden 

Nämndmål 

 Solnabor som bor på vård- och omsorgsboende ska känna sig trygga, nöjda och få ett gott bemötande. 

 Solnabor som har hemtjänst ska ha möjlighet att leva och bo självständigt under trygga förhållanden. 

 Solnabor med funktionsnedsättning ska kunna leva och bo självständigt under trygga förhållanden och ha en aktiv och 
meningsfull tillvaro. 

 Den besvärande ensamheten bland solnabor, som har hemtjänst eller som är boende på vård- och omsorgsboende, ska 
minska. 

Solnabor som bor på vård- och omsorgsboende ska känna sig trygga, nöjda och få ett gott bemötande. 

 Målet uppfylls till stor del i år 

Måluppfyllelsen för trygghet, gott bemötande och nöjdhet mäts i första hand genom årliga nationella 
brukarundersökningar på vård- och omsorgsboenden, som vanligtvis genomförs under våren. I början på året 
meddelade Socialstyrelsen att årets mätningar kommer att genomföras först i början av 2022, vilket innebär att 
någon mätbar siffra inte kan presenteras för året. Som komplement till resultaten i de nationella 
brukarundersökningarna genomför nämnden individuppföljningar. Arbetet med individuppföljningar av de 
boendes upplevelse av bemötande och trygghet med fördjupade kvalitetsfrågor pågår kontinuerligt under året. 
Uppföljningen visar att merparten av de boende upplever att de alltid/oftast får ett bra bemötande från 
personalen och majoriteten av de boende känner sig alltid/oftast trygga. Detta resultat är i linje med föregående 
års resultat. 

Pandemin har fortsatt påverkat de boendes situation på vård- och omsorgsboende under 2021. Verksamheterna 
följer Smittskydd Stockholms riktlinjer, vilket bland annat innebär anpassning av aktiviteter för att minska risk 
för smittspridning.   

Utförarna har fortsatt arbeta med brukarundersökningsresultat från 2020 på verksamhetsnivå och de har utifrån 
resultatet och avtalsuppföljningen gjort egna utvecklingsplaner med planerade aktiviteter för bland annat bättre 
bemötande, ökad trygghet och nöjdhet. Aktiviteter och resultat har följts upp enligt omvårdnadsnämndens 
uppföljningsplan för 2021. 

Viktiga aktiviteter som bidrar till måluppfyllelse är: 

• För att stödja målet har nämnden tagit fram en strategi för kompetensutveckling för medarbetare inom 
äldreomsorgen. 

• Staden har rekvirerat stimulansmedel för att arbeta med olika projekt i syfte att höja kvaliteten i 
verksamheterna. Ett av projekten som pågått under året är "Skapa meningsfull tillvaro med den äldre i 
fokus". Med stöd av satsningen äldreomsorgslyftet har tre medarbetare påbörjat sin utbildning till 
undersköterska och 17 har påbörjat sin specialistutbildning för undersköterskor. 

• Nämnden har inrättat "Metodikum" ett kliniskt träningscentrum som ger vård- och omsorgsmedarbetare 
möjlighet att träna på sina kliniska färdigheter för att bibehålla och utveckla sin kompetens. 

• Verksamheterna har fortsatt att registrera och arbeta med tillgängliga kvalitetsregister för att stödja 
målet. 

Solnabor som har hemtjänst ska ha möjlighet att leva och bo självständigt under trygga förhållanden. 

 Målet uppfylls till stor del i år 

Måluppfyllelsen för trygghet, gott bemötande och nöjdhet mäts i första hand genom årliga nationella 
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brukarundersökningar för hemtjänst, som vanligtvis genomförs under våren. I början på året meddelade 
Socialstyrelsen att årets mätningar kommer att genomföras först i början av 2022, vilket innebär att någon mätbar 
siffra inte kan presenteras för året.  Individuppföljningar har genomförts och under året har totalt 111 
individuppföljningar inom hemtjänst genomförts, varav 95 brukare har besvarat de kvalitetsfrågor som ställts. 
Uppföljningarna visar att 99 procent av brukarna alltid eller oftast upplever att de blir väl bemötta av 
hemtjänsten, 100 procent av de tillfrågade känner sig trygga med sin hemtjänst och 97 procent upplever att de 
alltid eller oftast får vara med och påverka den hjälp de får. 

På grund av pandemin var dagverksamheterna stängda under våren. I syfte att erbjuda sociala kontakter för 
besökare till dagverksamheterna, fortsatte dagverksamhetens personal då att göra hembesök och bland annat gå 
promenader tillsammans med besökarna. Denna alternativa form av dagverksamhet pågick fram till slutet av juni 
2021, då dagverksamheterna återöppnades i anpassad form. De förebyggande hembesöken ersattes under året 
med telefonsamtal och 396 samtal genomfördes med 80- och 90-åringar under året och ytterligare 72 samtal med 
pensionärer som tidigare fått hembesök. 

Utförarna har fått brukarundersökningsresultat på verksamhetsnivå för 2020 och de har utifrån resultatet och 
avtalsuppföljningen gjort egna utvecklingsplaner med planerade aktiviteter för bland annat bättre bemötande, 
ökad trygghet och nöjdhet. Aktiviteter och resultat har följts upp enligt omvårdnadsnämndens uppföljningsplan 
för 2021. 

Viktiga aktiviteter som bidrar till måluppfyllelse är: 

• Verksamheterna har fortsatt att följa upp personalkontinuiteten för hemtjänstkunder som har flera 
hjälpinsatser per dag. Varje månad följs statistiken upp i ett verksamhetssystem med återkoppling till 
utförarna. Personalkontinuiteten i hemtjänsten ligger på en fortsatt god nivå trots pandemin. 

• För att stödja målet har nämnden tagit fram en strategi för kompetensutveckling för medarbetare inom 
äldreomsorgen. 

• Staden har rekvirerat stimulansmedel för att arbeta med olika projekt i syfte att höja kvaliteten i 
verksamheterna. Genom "Äldreomsorgslyftet" utbildar sig 10 medarbetare inom hemtjänsten till 
undersköterskor och en medarbetare till vårdbiträde.  Även pilotprojektet "Seniorträffen kommer" med 
förebyggande friskvård i hemmet har fortsatt under året. 

• Arbetet har fortsatt att införa digitala lösningar inom hemtjänsten. Införandet av digital nattillsyn har 
genomförts. Digitala alternativ utreds även för hemtjänstinsatserna matdistribution och inköp för att den 
enskilde själv i större utsträckning ska kunna genomföra beställning av varor i likhet med andra 
medborgare. En digital fixare har anställts för att minska det digitala utanförskapet hos personer med 
hemtjänstinsatser. 

Solnabor med funktionsnedsättning ska kunna leva och bo självständigt under trygga förhållanden och 

ha en aktiv och meningsfull tillvaro. 

 Målet uppfylls i år 

Måluppfyllelsen mäts vartannat år i nationella brukarundersökningar. Mätningen genomfördes hösten 2021. 
Brukarna i undersökningarna är personer med boendestöd, personer med funktionsnedsättning som bor i grupp- 
eller servicebostäder samt personer som deltar i daglig verksamhet. 

Brukarundersökningen för personer boende på service- eller gruppbostad samt deltagare på daglig verksamhet 
enligt LSS och personer med insatsen boendestöd genomfördes i Solna stad under 2021. 

Undersökningen visar att 82 procent av de boende i servicebostad upplevde att de fick den hjälp de behövde från 
personal, vilket är samma resultat som år 2019. 70 procent kände sig trygga med all personal hemma (år 2019: 82 
%). 71 procent upplevde att de förstår vad personalen menade (år 2019: 68 %). 

Undersökningen visar att 79 procent av de boende på gruppbostad upplevde att de fick den hjälp de behövde (år 
2019: 84 %). 88 procent kände sig trygga med all boendepersonal (år 2019: 85 %). 88 procent upplevde att de 
förstår vad personalen menade (år 2019: 79 %). 

Måluppfyllelsen inom daglig verksamhet har förbättrats inom samtliga områden i jämförelse med den senaste 
undersökningen 2019. Andel av deltagarna som upplever att alltid får efterfrågad hjälp uppgår till 88 procent 
(84 % 2019), andel som upplever att all personal bryr sig om dem uppgår till 92 procent (77 % 2019). andel som 
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uppger att de förstår vad personalen menar uppgår till 87 procent (66 % 2019), andel som känner sig trygga med 
all personal uppgår till 89 procent (64 % 2019). 

Andel personer med insatsen boendestöd som upplever att alltid får efterfrågad hjälp var högre än resultatet 
2018 (83 % jämfört med 76 %). Andel som upplever att all personal känner sig trygga med sitt boendestöd var 
något högre än resultatet 2018 (85 % jämfört med 84 %). Andel som uppger att de förstår vad all personal menar 
var högre än resultatet 2018 (83 % jämfört med 71 %). 

Analys av resultaten från brukarundersökningen för personer med funktionsnedsättning sker i samverkan med 
kommunerna Ekerö, Järfälla, Sigtuna och Sollentuna. Denna samverkan organiseras av FOUnu. Vid jämförelse 
med dessa kommuner och med riket ligger Solnas resultat i huvudsak i linje med övriga. 

Under 2021 har nämnden fortsatt att mäta brukarnas upplevelse med fördjupade kvalitetsfrågor. 88 av 129 
tillfrågade personer med insatsen bostad med särskild service för vuxna enligt LSS eller daglig verksamhet enligt 
LSS besvarade frågorna. Svaren visar att andelen som alltid/oftast får ett bra bemötande från personalen är 98 
procent. Andelen som alltid/oftast känner sig trygga är 98 procent. Andelen som upplever att de alltid/oftast får 
vara med och bestämma vilken hjälp de får är 94 procent. Andelen som aldrig/sällan besväras av ensamhet är 81 
procent. Den besvärande ensamheten kommer verksamheterna och utförarna arbeta vidare med. 

Viktiga aktiviteter som bidrar till måluppfyllelse är: 

• Verksamheterna har arbetat med identifierade utvecklingsområden från 2020 års avtalsuppföljningar. 
2021 års avtalsuppföljningar har genomförts under hösten. 

• Kompetenshöjande insatser genom att erbjuda vård- och omsorgspersonal inom 
funktionshinderområdet olika utbildningar. Totalt 80 medarbetare deltog under våren 2021 i Forum 
Carpes utbildningar inom exempelvis autism och neuropsykiatri, självskadebeteende, psykisk ohälsa och 
intellektuell funktionsnedsättning. 

• Uppföljning av samverkansrutinen med socialförvaltningen har genomförts. Uppföljningen visar att 
samverkan fungerar bra och rutiner följs.  

• Erhållit stimulansbidrag för utökad habiliteringsersättning under 2021 och utarbetat modell för att 
stimulera arbetstagarna att delta i daglig verksamhet. 

• Verksamheterna inom boendestöd har utvecklat sina möjligheter att erbjuda stöd via telefon och 
videosamtal med sina klienter. Detta har resulterat i att fler personer har blivit mer självständiga och kan 
klara fler aktiviteter i det dagliga livet. Daglig verksamhet inom LSS har erbjudit digital verksamhet för 
de arbetstagare som ej kunnat delta fysiskt.  

• Hälso- och sjukvårdsteamet LSS har förstärkts eftersom antalet grupp- och servicebostäder har ökat 
samt för att förbättra tillgången till teamet ute i verksamheterna. Samverkan med läkare på 
vårdcentralerna har utvecklats. 

Den besvärande ensamheten bland solnabor, som har hemtjänst eller som är boende på vård- och 

omsorgsboende, ska minska. 

 Målet uppfylls till stor del i år 

Måluppfyllelsen gällande den besvärande ensamheten mäts i första hand genom årliga nationella 
brukarundersökningar för vård- och omsorgsboende samt hemtjänst. I början på året meddelade Socialstyrelsen 
att årets mätningar kommer att genomföras först under början av 2022, vilket innebär att någon mätbar siffra 
inte kan presenteras för året då resultaten kommer först till sommaren 2022. 

Arbetet med individuppföljningar på vård- och omsorgsboendena pågår kontinuerligt under året och 
uppföljningen visar att majoriteten av de boende upplever att ensamhet inte är något problem/inte är ett så stort 
problem, vilket är i linje med föregående års resultat. Totalt 111 individuppföljningar har genomförts inom 
hemtjänst under perioden och 92 brukare har besvarat de kvalitetsfrågor som ställts. 15 procent av de svarande 
upplever besvärande ensamhet som ett visst eller stort problem medan 85 procent inte upplever detta som ett så 
stort eller inte alls som ett problem. 

Nämndens arbete för att öka hälsa, välbefinnande och livsglädje hos äldre har fortsatt under året. Det har skett 
bland annat genom samverkan med frivilligorganisationer och andra volontärer och har som syfte att bryta social 
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isolering, ge social stimulans och erbjuda friskvårds- och/eller kulturaktiviteter. Nämnden fortsätter arbetet med 
att erbjuda personer med en demenssjukdom och deras anhöriga stöd för att motverka social isolering. 

Wi-Fi har installerats i gemensamma utrymmen och i lägenheter på vård- och omsorgsboenden för att underlätta 
kommunikation och kontakt med närstående liksom möjligheten att använda appar, läsa tidningen, spela spel 
med mera. Digitala möten är en etablerad arbetsform inom och mellan organisationer men erbjuds också som 
kontaktväg för kunder och brukare. 

Viktiga aktiviteter som bidrar till måluppfyllelse är: 

• Arbetssätt för att systematiskt minska den besvärande ensamheten på vård- och omsorgsboende har 
implementerats. 

• För att minska den besvärande ensamheten har de rekvirerade stimulansmedlen använts för att köpa in 
välfärdsteknik. 

• För att stödja målen har videosamtal fortsatt erbjudas till de boende och anhöriga som komplement till 
fysiska besök. 

• Under våren har de hemtjänstkunder som före pandemin regelbundet besökte dagverksamheten fortsatt 
haft individuella aktiviteter såsom promenader eller annan sysselsättning som ersättning till ordinarie 
verksamhet. I slutet av juni togs beslut om att öppna dagverksamheterna i anpassad form så 
verksamheterna kan fortsätta följa de rekommendationer som finns på grund av pandemin. 

• Projekten "Seniorträffen kommer" och "Skapa meningsfull tillvaro med den äldre i fokus" har pågått 
under året för att minska den besvärande ensamheten. 

Miljö- och hälsoskyddsnämnden 

Nämndmål 

 Miljö- och hälsoskyddsnämnden ska utöva god tillsyn och säkerställa efterlevnad av lagstiftningen inom nämndens 
verksamhetsområde. 

 Miljö- och hälsoskyddsnämnden ska öka nämndens självfinansieringsgrad för nämndens tillsyn och kontroll. 

 Miljö- och hälsoskyddsnämnden ska hålla hög kvalitet på service och myndighetsutövning och bidra till nöjda solnabor och 
företagare. 

 Miljö- och hälsoskyddsnämnden ska verka för att Solna ska utvecklas på ett miljömässigt hållbart sätt. 

Miljö- och hälsoskyddsnämnden ska utöva god tillsyn och säkerställa efterlevnad av lagstiftningen 

inom nämndens verksamhetsområde. 

 Målet uppfylls till stor del i år 

Måluppfyllelsen mäts genom nyckeltal och genom beskrivningar av aktiviteter. På grund av pandemin har 
tillsyns- och kontrollplaner inte kunnat följas fullt ut. Det beror bland annat på att anläggningar har haft 
besöksförbud eller tillfälligt stängt sin verksamhet. Skrivbordstillsyn samt digitala tillsynsmöten har delvis ersatt 
fysiska besök. Utfallet för måttet Antal tillsynsbesök och kontroller inom miljö- och hälsoskyddsområdet per 
årsarbetare är 59 stycken. Motsvarande mått saknas för föregående år. 

Viktiga aktiviteter som bidragit till måluppfyllelse är: 

• Något färre miljöfarliga verksamheter än planerat har fått tillsyn inom bland annat fordonsverksamheter, 
fordonstvättar, reservkraftsanläggningar, parkeringsytor och dagvattenanläggningar. Nämnden har 
deltagit i Kemikalieinspektionens tillsynsprojekt om bekämpningsmedel där granskning av 
biocidprodukter och platsbesök ingick. Uppföljning av tidigare tillsyner av konstgräsplaner och 
båtklubbar har genomförts. Ett flertal stora infrastruktur- och exploateringsprojekt pågår i staden och 
tillsynen av dessa är prioriterad.  

• Fokus vid årets tillsyn av skolor, fritidsverksamheter, förskolor samt familjedaghem har varit ventilation, 
städning och solskydd. Tillsyn av fotvårdare, akupunktörer och tatueringsverksamheter, plaskdammar 
samt strand- och utomhusbad har genomförts. Inomhusbaden besöktes under hösten för 
legionellaprovtagning. Under året har 191 radonärenden i bostäder och offentliga lokaler avslutats efter 
handläggning. Under 2021 inkom 61 anmälningar om olägenhet i bostad. Även 11 anmälningar av 
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offentlig lokal samt 29 lokaler för yrkesmässig hygienisk behandling har handlagts. Det är en ökning 
orsakad av ändrad anmälningsplikt från 1 juli 2021. 

• Den planerade kontrollen av livsmedelsanläggningar har haft fokus på redlighet samt rutiner för 
avfallshantering och skadedjur. Vissa brister har uppdagats, men få med behov av uppföljande 
kontroller. Cirka 600 kontroller har utförts, vilket motsvarar cirka 85 procent av årets planerade kontroll. 
De flesta anläggningar har fått minst en kontroll och under året har 15 nya anläggningar tillkommit. 
Kontroller har även utförts utifrån de nationella målen om spårbarhet för kött i butik, provtagning av 
tungmetaller och mykotoxin i mjöl samt provtagning och kontroll av saffran. Under året har cirka 100 
återkallanden av livsmedel från marknaden på grund av hälsofara hanterats, vilket är en ökning jämfört 
med tidigare år.  

• Under året har 261 tillsynsbesök gjorts på serveringsställen med fokus på trängsel utifrån 
smittskyddsåtgärder. Av dessa har 39 haft avvikelser, vilket resulterade i sju förelägganden förenade med 
vite gällande bristande smittspridningsåtgärder och trängsel. Inget vite har behövt dömas ut. 

Miljö- och hälsoskyddsnämnden ska öka nämndens självfinansieringsgrad för nämndens tillsyn och 

kontroll. 

 Målet uppfylls delvis i år 

Riksdagen har beslutat att kommunens kostnader för myndighetsutövning i möjligaste mån ska vara 
avgiftsfinansierad. Självfinansieringsgraden är ett mått på hur stor del av tillsynen som är avgiftsfinansierad. 
Arbetet med att öka kostnadstäckningsgraden pågår, dels genom att öka antalet debiterbara timmar, dels genom 
ett effektivare arbetssätt. 

Det ekonomiska utfallet 2021 visar att självfinansieringsgraden för nämndens tillsyns- och kontrollverksamhet 
har minskat från 99 procent till 91 procent jämfört med föregående år. I beräkningen inkluderas tillkommande 
uppdrag och kostnader för covid-relaterade trängselåtgärder samt statsbidraget för detta område. 

Beaktat att 2020 och 2021 varit exceptionella även inom detta verksamhetsområde utifrån pandemin och de 
tillkommande tillsynsuppgifterna, bedöms målet som delvis uppfyllt. 

Viktiga aktiviteter som bidrar till måluppfyllelse är: 

• Nämnden har under perioden arbetat med att effektivisera och förenkla handläggningen samt 
ärendehanteringen. Det har främst gjorts genom att använda nya arbetsmetoder och genom samverkan, 
samt genom att förtydliga information och mallar. 

• Taxorna har reviderats samt timmar och tillsynsintervall har justerats utifrån analys av nedlagd tillsynstid.  

• För att säkerställa att faktureringsprocessen sker på ett rättssäkert och effektivt sätt har kontroller 
genomförts med avstämningar av att ärenden löpande debiteras. 

Miljö- och hälsoskyddsnämnden ska hålla hög kvalitet på service och myndighetsutövning och bidra 

till nöjda solnabor och företagare. 

 Målet uppfylls i år 

Servicemätningen Löpande Insikt undersöker kundernas upplevelse av kommunens service. Serviceupplevelsen 
presenteras i form av ett Nöjd Kund-Index (NKI) där kundnöjdhet mäts på en skala från 0-100. Ett resultat över 
70 anses som högt. Resultatet i servicemätningen för myndighetsområdet miljö- och hälsoskydd 2020 som 
presenterades under 2021 var 80 jämfört med föregående års 74. Resultatet för livsmedelskontroll blev 75 
jämfört med förra mätningens 80. Resultatet för 2021 års ärenden kommer under våren 2022. 

Viktiga aktiviteter som bidrar till måluppfyllelse är: 

• Kvalitetsarbete och kompetensutveckling bedrivs med fokus på att förenkla och effektivisera för 
verksamhetsutövare och medborgare. Det finns 27 e-tjänster för nämndens verksamheter. 

• Samutnyttja kompetens och resurser samt säkra en likvärdig bedömningsgrund inom Miljösamverkan 
Stockholms län. 

• En gemensam registratur för miljö- och hälsoskyddsnämnden och byggnadsnämnden har skapats och 
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arbete med en ny dokument- och informationshanteringsplan samt e-arkiv pågår. 

Miljö- och hälsoskyddsnämnden ska verka för att Solna ska utvecklas på ett miljömässigt hållbart sätt. 

 Målet uppfylls i år 

Måluppfyllelsen mäts genom skriftliga beskrivningar av genomförda aktiviteter av vilka aktiviteter nämnden 
genomfört för att bidra till att Solna ska utvecklas på ett miljömässigt hållbart sätt. 

Viktiga aktiviteter som bidrar till måluppfyllelse är: 

• Miljöövervakning av stadens recipienter har haft hög prioritet. I december antog kommunstyrelsen den 
uppdaterade versionen av ”Solna stads åtgärdsprogram för Igelbäcken, Edsviken och Lilla Värtan” 
inklusive nya föreslagna åtgärder. Fytofiltreringsprojektet i Igelbäcken, där starrväxter ska rena vattnet 
från PFAS-föroreningar, pågår. Sammanvägningen av tidigare utförda analyser och data avseende flora 
och fauna i Solna har slutförts. Samverkan med tekniska nämnden har skett inom flera områden, bland 
annat kring skötsel av stadens naturområden samt skapandet av en naturlig sjötröskel vid Råstasjöns 
utlopp. Groddjursinventeringen i Bergshamra visar en stor ökning jämfört med motsvarande inventering 
2016 och bekräftar att anläggandet av våtmarken vid Tivoli gynnat groddjuren. 

• Nämnden har under 2021 lämnat samrådsyttranden över sex detaljplaner. Under året har även fem 
miljökonsekvensbeskrivningar, sju dagvattenutredningar (med tillhörande skyfallsutredningar), tre 
separata skyfallsutredningar, sex undersökningar om betydande miljöpåverkan, fjorton naturutredningar, 
fyra bullerutredningar, fem luftutredningar, en strålningsutredning samt sex miljöprogram granskats.  

• 25 energi- och klimatrådgivningar har genomförts samt även möten om solenergi och elbilsladdning. 
Nämnden har under året bistått kommunstyrelsen i det miljöstrategiska arbetet. 

Överförmyndarnämnden 

Nämndmål 

 Solnabor som, av domstol eller enligt gällande rätt, anses ha begränsad egen rättsförmåga ska kunna känna sig trygga med 
stadens tillsyn av ställföreträdare. 

Solnabor som, av domstol eller enligt gällande rätt, anses ha begränsad egen rättsförmåga ska kunna 

känna sig trygga med stadens tillsyn av ställföreträdare. 

 Målet uppfylls i år 

Överförmyndarnämnden arbetar kontinuerligt med att säkerställa att samtliga ärenden hanteras på effektivt och 
rättssäkert. 94 procent av årsräkningarna för 2020 har granskats utan anmärkning, vilket indikerar att 
ställföreträdarna sköter förvaltningen av huvudmännens egendom i enlighet med föräldrabalkens regler. Att sex 
procent av årsräkningarna granskats med anmärkning bör ses som ett tecken på att tillsynen fungerar och att 
eventuella brister påtalas och antecknas. Granskningen av samtliga årsräkningar påbörjades innan den första juli, i 
enlighet med verksamhetsplanen, vilket medför att eventuella brister upptäcks i god tid. 

Tillgången på gode män och förvaltare bedöms som mycket god och bidrar till måluppfyllelse. Ett ökat intresse 
för att bli god man har noterats. Under året har överförmyndarnämnden i Solna mottagit cirka 55 
intresseanmälningar. Med anledning av pandemin har nämnden övergått till digitala informationsträffar och 
utbildningar, vilket medfört att lämplighetsprövningarna kunnat upprätthållas med likvärdig kvalitet som tidigare. 

Nämnden har under året tagit fram ett kunskapstest som kommer sjösättas under 2022. Nämnden har även 
påbörjat inspelning av digitala utbildningar för att höja kvaliteten på ställföreträdarna och förstärka tryggheten 
för de hjälpbehövande huvudmännen. 

Uppdrag 

Kommunfullmäktige har i stadens verksamhetsplan och budget för 2021 beslutat om följande 13 uppdrag. 
Uppdragen följs i första hand upp i delårsrapporten per augusti samt i årsredovisningen. I delårsrapporten per 
april beskrivs endast om det uppstått någon väsentlig avvikelse för nämndens uppdrag. 

Uppföljningen av uppdragen är en beskrivande text av hur uppdraget utförts och vad som uppnåtts samt en 
bedömning av uppdragets status. 
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En sammanvägd bedömning med följande skala: 

 Uppdraget är slutfört. 

 Uppdraget pågår enligt plan. 

 Uppdraget pågår med avvikelse. 

 Uppdraget avbrutet eller har inte startat. 

Bedömningen är att alla uppdrag är slutförda under 2021 förutom ett med planerad avrapportering under våren 
2022. Det handlar om uppdraget att ta fram ett stadsövergripande program med riktlinjer för arkitekturen vid 
planering av nybyggnadsprojekt. 

Uppdrag 

 Kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram en upphandlingsstrategi med tillhörande riktlinjer utifrån ett socialt, ekonomiskt och 
miljömässigt perspektiv. 

 Kommunstyrelsen får i uppdrag att tillsammans med trygghetsrådet och berörda nämnder utveckla trygghetsarbetet i staden. 

 Kommunstyrelsen får i uppdrag att tillsammans med tekniska nämnden utveckla arbetssättet mellan kontaktcenter och tekniska 
förvaltningen som säkerställer en god service och återkoppling med tillhörande motivering. 

 Kommunstyrelsen får i uppdrag att tillsammans med byggnadsnämnden utveckla parkeringsnormen i enlighet med intentionerna 
i klimatstrategin. 

 Kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram förslag på hur medborgardialogen kan stärkas. 

 Kommunstyrelsen får i uppdrag att tillsammans med berörda nämnder ta fram en trafikplan för stadens gång-, cykel-, bil- och 
kollektivtrafik inklusive varutransporter utifrån klimatstrategins mål. 

 Byggnadsnämnden får i uppdrag att ta fram ett stadsövergripande program med riktlinjer för arkitekturen vid planering av 
nybyggnadsprojekt i Solna i enlighet med intentionerna i Solna stads översiktsplan, ÖP 2030. 

 Tekniska nämnden får i uppdrag att tillsammans med berörda nämnder ta fram ett genomförandeprogram till grönplanen. 

 Kultur- och fritidsnämnden och kompetensnämnden får i uppdrag att utveckla arbetssätt för att kunna möta ungdomar som 
behöver stöd för att komma i arbete. 

 Kultur- och fritidsnämnden och skolnämnden får i uppdrag att utveckla arbetssätt för att möjliggöra för kulturskolan att nå nya 
målgrupper som idag inte naturligen söker sig till kulturskolans verksamheter. 

 Kultur- och fritidsnämnden får i uppdrag att ta fram rutiner för att säkerställa en säker och trygg träningsmiljö för barn och 
ungdomar. 

 Omvårdnadsnämnden får i uppdrag att ta fram en strategi för kompetensutveckling inom äldreomsorgen. 

 Kommunstyrelsen får i uppdrag att säkerställa att erfarenheterna och lärdomarna från hanteringen av Coronapandemin 
tillvaratas i utvecklingen av verksamheterna. 

Kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram en upphandlingsstrategi med tillhörande riktlinjer utifrån 

ett socialt, ekonomiskt och miljömässigt perspektiv. 

 Uppdraget är slutfört. 

Uppdraget att ta fram en upphandlingsstrategi med tillhörande riktlinjer utifrån ett socialt, ekonomiskt och 
miljömässigt perspektiv avrapporterades till kommunstyrelsen i juni. 

Kommunstyrelsen får i uppdrag att tillsammans med trygghetsrådet och berörda nämnder utveckla 

trygghetsarbetet i staden. 

 Uppdraget är slutfört. 

Uppdraget att utveckla trygghetsarbetet i staden avrapporterades till kommunstyrelsen i juni. 

Kommunstyrelsen får i uppdrag att tillsammans med tekniska nämnden utveckla arbetssättet mellan 

kontaktcenter och tekniska förvaltningen som säkerställer en god service och återkoppling med 

tillhörande motivering. 

 Uppdraget är slutfört. 

Uppdraget att utveckla arbetssättet mellan kontaktcenter och tekniska förvaltningen som säkerställer en god 
service och återkoppling med tillhörande motivering avrapporterades till tekniska nämnden i maj och till 
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kommunstyrelsen i juni. 

Kommunstyrelsen får i uppdrag att tillsammans med byggnadsnämnden utveckla parkeringsnormen i 

enlighet med intentionerna i klimatstrategin. 

 Uppdraget är slutfört. 

Uppdraget att utveckla parkeringsnormen i enlighet med klimatstrategin avrapporterades till byggnadsnämnden i 
november och nämnden fastställde därmed en reviderad parkeringsnorm. Uppdraget avrapporterades även till 
kommunstyrelsen i december. 

Kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram förslag på hur medborgardialogen kan stärkas. 

 Uppdraget är slutfört. 

Uppdraget att ta fram förslag för att stärka medborgardialogen avrapporterades till kommunstyrelsen i oktober. 

Kommunstyrelsen får i uppdrag att tillsammans med berörda nämnder ta fram en trafikplan för stadens 

gång-, cykel-, bil- och kollektivtrafik inklusive varutransporter utifrån klimatstrategins mål. 

 Uppdraget är slutfört. 

Uppdraget att ta fram en trafikplan avrapporterades till kommunstyrelsen i november efter genomförd remiss till 
berörda nämnder och beredning. 

Byggnadsnämnden får i uppdrag att ta fram ett stadsövergripande program med riktlinjer för 

arkitekturen vid planering av nybyggnadsprojekt i Solna i enlighet med intentionerna i Solna stads 

översiktsplan, ÖP 2030. 

 Uppdraget pågår med avvikelse. 

Uppdraget att ta fram ett stadsövergripande program med riktlinjer för arkitekturen förväntas avrapporteras till 
byggnadsnämnden under våren 2022. 

Tekniska nämnden får i uppdrag att tillsammans med berörda nämnder ta fram ett 

genomförandeprogram till grönplanen. 

 Uppdraget är slutfört. 

Uppdraget avrapporterades till tekniska nämnden i december och nämnden beslutade om ett 
genomförandeprogram till grönplanen. 

Kultur- och fritidsnämnden och kompetensnämnden får i uppdrag att utveckla arbetssätt för att kunna 

möta ungdomar som behöver stöd för att komma i arbete. 

 Uppdraget är slutfört. 

Uppdraget att utveckla arbetssätt för att möta ungdomar som behöver stöd för att komma i arbete 
avrapporterades till kompetensnämnden och kultur- och fritidsnämnden i juni. 

Kultur- och fritidsnämnden och skolnämnden får i uppdrag att utveckla arbetssätt för att möjliggöra för 

kulturskolan att nå nya målgrupper som idag inte naturligen söker sig till kulturskolans verksamheter. 

 Uppdraget är slutfört. 

Uppdraget att utveckla arbetssätt för att möjliggöra för kulturskolan att nå nya målgrupper avrapporterades till 
skolnämnden och kultur- och fritidsnämnden i juni. 

Kultur- och fritidsnämnden får i uppdrag att ta fram rutiner för att säkerställa en säker och trygg 

träningsmiljö för barn och ungdomar. 

 Uppdraget är slutfört. 
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Uppdraget att ta fram rutiner för att säkerställa en säker och trygg träningsmiljö avrapporterades till kultur- och 
fritidsnämnden i september. 

Omvårdnadsnämnden får i uppdrag att ta fram en strategi för kompetensutveckling inom 

äldreomsorgen. 

 Uppdraget är slutfört. 

Uppdraget att ta fram en strategi för kompetensutveckling inom äldreomsorgen avrapporterades till 
omvårdnadsnämnden i juni. 

Kommunstyrelsen får i uppdrag att säkerställa att erfarenheterna och lärdomarna från hanteringen av 

Coronapandemin tillvaratas i utvecklingen av verksamheterna. 

 Uppdraget är slutfört. 

Uppdraget att tillvarata erfarenheter från hanteringen av pandemin i verksamheterna avrapporterades till 
kommunstyrelsen i december. Avrapportering till nämnderna förväntas ske i deras årsredovisningar för 2021. 

Finansiella mål 

Kommunfullmäktige har i stadens verksamhetsplan och budget för 2021 beslutat om finansiella mål. De 
finansiella målen följs upp i delårsrapporter samt i årsredovisningen. 

Bedömningen är att de tre finansiella målen är uppfyllda under 2021. 

För att leva upp till kravet på en god ekonomisk hushållning måste resultatet över tiden ligga på en nivå som realt 
sett konsoliderar ekonomin. Reinvesteringar bör på lång sikt kunna göras utan finansiering med nya lån. 
Resultatnivån för att uppnå en god ekonomi i en enskild kommun varierar bland annat beroende på kommunens 
befolkningsutveckling och behov av investeringar. 

Resultatet för 2021 ligger på en nivå som realt konsoliderar ekonomin. Sammantaget innebär detta att staden år 
2021 uppfyller lagkravet om god ekonomisk hushållning samt att staden uppfyller de finansiella målen. 

Finansiella mål 

 Skattesatsen ska bibehållas på nuvarande nivå. (År 2020: 17,12 per skattekrona) 

 Resultat efter balanskrav och synnerliga skäl ska år 2021 minst uppgå till 100 mkr. (År 2020: budgeterat resultat 100 mkr) 

 Nettoinvesteringar ska inte överstiga 1 200 mkr över en rullande femårsperiod. (År 2020: 1 200 mkr under en rullande 
femårsperiod) 

Skattesatsen ska bibehållas på nuvarande nivå. (År 2020: 17,12 per skattekrona) 

 Målet uppfylls i år 
 

Det finansiella målet bedöms uppfyllt under år 2021, då kommunfullmäktige i november 2021 beslutade att 
bibehålla skattesatsen på 17,12 för år 2022. Solna har haft oförändrad skattesats sedan 2008. Genomsnittet i 
Stockholms län under 2021 är 19,06 (ovägt medelvärde). 

Det finansiella målet bedöms kunna uppfyllas även framgent, eftersom det finns en fortsatt god balans mellan 
utvecklingen av stadens intäkter och kostnader. En förutsättning för att behålla Solnas låga skattesats, är att 
intäkterna utvecklas i minst samma takt som kostnaderna. Solna har under lång tid lyckats upprätthålla en hållbar 
utveckling, vilket fortsätter under år 2021. 

Resultat efter balanskrav och synnerliga skäl ska år 2021 minst uppgå till 100 mkr. (År 2020: budgeterat 

resultat 100 mkr) 

 Målet uppfylls i år 
 

Resultatmålet efter balanskrav och synnerliga skäl bedöms uppfyllt under 2021, eftersom resultatet överträffar 
resultatmålet om 100 mkr. 
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För att leva upp till kravet om god ekonomisk hushållning måste resultatet över tiden ligga på en nivå som realt 
sett konsoliderar ekonomin. Reinvesteringar bör på lång sikt kunna göras utan finansiering med nya lån. 
Resultatnivån för att uppnå en god ekonomi i en enskild kommun varierar beroende på kommunens 
befolkningsutveckling, behovet av investeringar med mera. Resultatnivån för 2021 ligger på en nivå som realt 
konsoliderar ekonomin. 

Nettoinvesteringar ska inte överstiga 1 200 mkr över en rullande femårsperiod. (År 2020: 1 200 mkr 

under en rullande femårsperiod) 

 Målet uppfylls i år 
 

Målet om nettoinvesteringar bedöms uppfyllt för 2021, då utfallet är under det finansiella målet om 1 200 mkr 
över en rullande femårsperiod. Utfallet för perioden 2017 - 2021 är 1 104,2 mkr (år 2016 - 2020 är 1 160,3 mkr). 

Ekonomisk analys 

Utvärderingen av den ekonomiska ställningen, utöver övergripande mål, utfall och nedanstående tre resultatmått 
visar att staden har förutsättningar att möta förväntad tillväxt och utmaningar. Enligt Lag om kommunal 
bokföring och redovisning samt tillhörande rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning (RKR) ska 
förvaltningsberättelsen redovisa periodens resultat (förändring av eget kapital) och uppgifter om periodens 
resultat efter balanskravsjusteringar samt resultat efter balanskravsjusteringar och synnerliga skäl. 

Periodens resultat, förändring av eget kapital 

Resultatet för perioden är positivt och uppgår till 1 421,0 mkr och en förbättring med 547,3 mkr i förhållande till 
föregående år. Förändringen mellan åren förklaras i all väsentlighet av orealiserade värdeförändringar i 
värdepapper (finansnetto) och att skatteintäkter är högre än förväntat. Dessa förändringar förklarar tillsammans 
med intäkter för markförsäljning och exploateringsintäkter (jämförelsestörande intäkter) budgetavvikelsen. 

Prognosavvikelsen i förhållande till delårsrapportens årsprognos uppgår till 183,6 mkr och är en följd av höstens 
positiva utveckling för värdepapper i kapitalförvaltningen. 

Balanskravsresultat, resultat efter balanskravsjusteringar 

Resultat efter balanskravsjusteringar är periodens resultat minskat med realiserade vinster vid försäljning av 
anläggningstillgångar samt återläggning av orealiserade resultat i värdepapper. 

Den positiva utvecklingen för värdepapper i kapitalförvaltningen innebär att balanskravsresultatet ska korrigeras 
med -553,4 mkr för orealiserade vinster (år 2020: 14,7 mkr). Realisationsvinster vid försäljning av finansiella 
anläggningstillgångar har korrigerat resultatet med -26,1 mkr (-66,8 mkr). Årets resultat efter 
balanskravsjusteringar uppgår till 841,6 mkr att jämföra med föregående års resultat om 821,7 mkr. 

Resultat efter balanskravsjusteringar och synnerliga skäl 

Resultat efter balanskravsjusteringar och synnerliga skäl innehåller utöver resultat efter balanskravsjusteringar 
även justeringar som är viktiga att uppmärksamma. Justeringarna avser jämförelsestörande och extraordinära 
poster samt så kallade synnerliga skäl. Synnerliga skäl består av reserverade medel för pensioner, omstrukturering 
av verksamhet och strukturella utvecklingsinsatser. 

Resultat efter balanskravsjusteringar och synnerliga skäl är ett av stadens tre finansiella mål och uppgår till 
595,4 mkr, vilket är 495,4 mkr högre än årets budgeterade resultatmål om 100,0 mkr. Det innebär att staden har 
uppfyllt lagens krav på balans i ekonomin. 

Jämförelsestörande intäkter uppgår till 460,3 mkr (år 2020: 452,2 mkr) och jämförelsestörande kostnader 
74,1 mkr (48,4 mkr). Av jämförelsestörande kostnader utgör 28,7 mkr kostnader som tidigare reserverats i eget 
kapital avseende omstrukturering. 

Extraordinära poster kopplat till infrastrukturavtal har justerats med netto 120,1 mkr (54,9 mkr). 

Budgetavvikelsen förklaras till stor del av att skatteintäkter och generella statsbidrag är högre än vad 
omvärldsförutsättningarna indikerade inför budgetbeslutet i november 2020. En begynnande andra pandemivåg, 
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avsaknad av godkända vaccin och en lägre befolkningsutvecklingstakt är exempel på omvärldsförutsättningar 
som påverkade de ekonomiska förutsättningarna inför 2021. Därutöver bidrar samtliga nämnder till den positiva 
budgetavvikelsen. Totalt inklusive kommunstyrelsens tillfälligt utökade medelsreserv med anledning av pandemin 
(43,0 mkr) uppgår nämndernas positiva budgetavvikelse till 179,8 mkr att jämföra med 2020 års avvikelse om 
94,5 mkr. 

Prognosavvikelsen i förhållande till delårsrapportens prognos efter balanskravsjusteringar och synnerliga skäl 
uppgår till 15,8 mkr. 

Övergripande om resultat och ekonomisk ställning 

  2021 2020 2019 2018 2017 

Folkmängd 84 187 83 162 82 429 80 950 79 707 

Kommunal skattesats 17,12 17,12 17,12 17,12 17,12 

Verksamhetens intäkter, mkr 980 916 875 858 894 

Verksamhetens kostnader, mkr -3 801 -3 736 -3 761 -3 636 -3 563 

Verksamhetens resultat exkl. jämförelsestörande poster och 
nedskrivningar 

603 345 117 130 164 

Årets resultat, mkr 1 421 874 469 -414 -371 

Resultat efter balanskravsjusteringar och synnerliga skäl, mkr 595 493 170 354 311 

Soliditet, procent 64 61 59 51 58 

Soliditet inklusive pensionsförpliktelser, procent 53 47 42 34 40 

Investeringar i materiella anläggningstillgångar, mkr 510 309 411 260 360 

Självfinansieringsgrad, procent 344 477 147 -85 -70 

Kassalikviditet, procent 531 400 259 265 331 

Långfristiga lån, mkr 0 0 0 0 0 

Långfristiga skulder (exploateringsbidrag), mkr 327 354 423 626 554 

Under 2021 har en genomlysning av investeringsprocessen samt anläggningsregistret genomförts. Genomlysning har medfört ett förtydligande av gällande anvisningar avseende 
investeringar samt ökad följsamhet gentemot dessa, vilket finns beskrivet i not 1. Jämförelsemåtten avseende 2020 och tidigare har inte räknats om. Bedömningen är att detta är 
resultatneutralt över tid och endast påverkar nyckeltalen investeringar, självfinansieringsgrad och soliditeten i mindre utsträckning. Jämförelsetalen för 2019 beträffande soliditet är 
justerade utifrån byte av redovisningsprincip beträffande exploateringsbidrag som skedde 2020. 

Folkmängden har i genomsnitt ökat med 1,4 procent under perioden 2017–2021. Befolkningsutvecklingen visar 
på finansieringsförutsättningar och en behovsutveckling vad avser efterfrågan på kommunala tjänster. Stadens 
befolkningsutvecklingstakt till och med juli uppvisade en ökning nära 0 procent, men under hösten sker en tydlig 
ökning till 1,2 procent. De senaste årens utveckling och befolkningsprognosen upprättad i september indikerar 
att tillväxttakten under planeringsperioden 2022–2024 blir något lägre än de 2 procent som varit ungefärlig årlig 
befolkningsökning i Solna under 2000-talet. Därefter visar befolkningsprognosen på en ökningstakt över 2 
procent. 

Verksamhetens intäkter uppvisar en positiv och stabil utveckling. Såväl 2021 som 2020 års utfall innehåller 
särskilda statsbidragssatsningar till följd av pandemin. 

Verksamhetens kostnader har i genomsnitt ökat med 3,2 procent för perioden 2016–2019. Kostnadsökningen 
för 2021 uppgår till 1,7 procent och 2020 minskade kostnaderna med 0,7 procent. En förklaring till förändringen 
är pandemins inverkan på stadens olika verksamheter. Därutöver är nämndernas och förvaltningarnas arbete 
med att säkra en god hushållning av resurser en faktor till utvecklingen. 

Verksamhetens resultat exklusive jämförelsestörande poster och nedskrivningar visar att den löpande 
verksamheten har en god och hållbar finansiering i förhållande till skatteintäkterna. Detta resultatmått uppvisar 
positiva resultat under 2010-talet frånsett under 2012. Den långsiktiga trenden är positiv, vilket främst förklaras 
av att resultatmålet har höjts under perioden. De två senaste årens betydande resultatförändring har tydliga 
kopplingar till pandemin. 

Verksamhetens resultat exklusive jämförelsestörande poster och nedskrivningar 2010-2021 
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Såväl 2018 som 2019 ökade verksamhetens nettokostnader mer än skatteintäkter inklusive generella statsbidrag 
och utjämning. Utfallet för 2021 är oförändrat i förhållande till 2020 (0,0 %) och 2020 minskade 
nettokostnaderna med 2,3 procent. En del i trendförändringen är effekter av pandemin såsom lägre efterfrågan 
av omvårdnadstjänster inom äldreomsorgen under 2020 och 2021. En annan är en förutsägbar ekonomistyrning 
under pandemin, vilket bidrar till att nämnderna har tydliga förutsättningar att säkerställa en god hushållning. 
Skatteintäkter inklusive generella statsbidrag och utjämning har utvecklats betydligt starkare än vad 
konjunkturbedömning och andra omvärldsfaktorer visade inför 2020 och 2021. Extra statsbidrag under perioden 
har därutöver väsentligt förstärkt skatteintäktsnettot. I princip oförändrade nettokostnader 2020 och 2021 samt 
skatteintäktsutvecklingen får sammantaget till effekt att verksamhetens resultat exklusive jämförelsestörande 
poster och nedskrivningar utvecklats betydligt 2020 och 2021. 

Osäkerhetsfaktorerna inför 2022 är dock många. Året har inletts med nedgångar på de internationella börserna 
som en följd av stigande inflation, förväntade ränteuppgångar och det osäkra säkerhetsläget globalt. De 
ekonomiska konsekvenserna av pandemin förväntas klinga av samtidigt som Rysslands invasion av Ukraina kan 
leda till lägre konjunktur och skatteintäkter samt högre kommunala utgifter inom vissa verksamhetsområden. 
Den nationella ekonomin bedöms ta fart igen, men bland annat befolkningsprognosen indikerar att ekonomiska 
utmaningarna kvarstår. Framförallt osäkerhetsfaktorer omkring volymutvecklingen inom omvårdnad, förskola 
och skola. 

Årets resultat varierar över tid med underskott 2017 och 2018 med anledning av beslut om medfinansiering av 
infrastrukturella satsningar som utbyggnaden av tunnelbanan och Mälarbanan. Den positiva utvecklingen från 
och med 2019 förklaras av nämndernas nettokostnadsutveckling, skatteintäkternas och statsbidragens utveckling, 
markförsäljningar samt orealiserade vinster från den långsiktiga kapitalförvaltningen. 

Såväl de orealiserade värdeförändringarna i kapitalförvaltningen som markförsäljningarna kommer sannolikt att 
variera betydligt över tid och därmed påverka årets resultat i olika riktningar. Ett mer stabilt mått över tid är det 
av kommunfullmäktige beslutade finansiella målet (Resultat efter balanskravsjustering och synnerliga skäl). Detta 
mått indikerar att staden har goda förutsättningar att leva upp till kravet om god ekonomisk hushållning under 
den kommande planeringsperioden. 

Medelsförvaltningen är uppdelad i en långsiktig kapitalförvaltning och en kortsiktig likviditetsförvaltning. Syftet 
är att täcka framtida investeringsbehov och stadens pensionsåtagande. Marknadsvärdet per sista december 
uppgår till 3 616,6 mkr att jämföra med 2 084,5 mkr vid årets början. Under 2021 har ytterligare 900 mkr 
investerats i den långsiktiga kapitalförvaltningen. Inkluderas den kortsiktiga likviditetsförvaltningen uppgår 
marknadsvärdet till 3 759,0 mkr. Kapitalet förvaltas i enlighet med av kommunfullmäktige beslutad finanspolicy 
samt av kommunstyrelsen fastställda placeringsriktlinjer för medelsförvaltning. 

De finansiella nyckeltalen som redovisas i bland annat Kommun- och landstingsdatabasen (Kolada) speglar 
kommunens ekonomiska läge på kort och lång sikt. Kommunal skattesats, soliditet (eget kapital i relation till 
balansomslutning), självfinansieringsgrad (andel av nettoinvesteringar som har finansieras av årets resultat och 
avskrivningar) och kassalikviditet (omsättningstillgångar minus förråds- lager- och exploateringstillgångar i 
relation till kortfristiga skulder) är finansiella nyckeltal som utvecklats positivt och tydligt visar att staden har en 
stabil finansiell grund. 
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Soliditeten uppgår till 64,0 procent för 2021 (61,2 % 2020). Om hänsyn även tas till de pensionsförpliktelser som 
enligt den kommunala redovisningslagen redovisas inom linjen som ansvarsförbindelse, det vill säga utanför 
balansräkningen, ligger soliditeten på 52,6 procent (47,5 % 2020). 

Investeringar i materiella anläggningstillgångar varierar över tid. Det sammantagna behovet av kommunal välfärd 
såsom förskola, grundskola, gymnasieskola, LSS och äldreomsorg varierar baserat på behovsförändringar till följd 
av befolkningsökning och förändrad befolkningssammansättning. Pågående större projekt är en ny simhall och 
under planeringsperioden 2022–2024 kommer en ny skola att påbörjas. 

Självfinansieringsgraden är positiv över hela perioden. I jämförelse med andra kommuner uppvisar staden en 
stark självfinansieringsgrad. Investeringar har genomförts utan upptagande av lån samtidigt som kassalikviditeten 
visar positiv utveckling. 

Sammanfattningsvis visar den ekonomiska utvecklingen över 5-årsperioden att nämnderna och förvaltningarnas 
arbete för att säkra en god hushållning har bidragit till att det finns goda förutsättningar att möta den kommande 
periodens osäkerhetsfaktorer och utmaningar. 

Känslighetsanalys Resultateffekt, mkr 

Förändring av skatter och bidrag genom 100 fler/färre invånare 5 

Förändring av verksamhetens intäkter med 1 procent 10 

Förändring av lönekostnad med 1 procent 15 

Förändring av köp av verksamhet (externa utförare) med 1 procent 18 

Värdeförändring långsiktig kapitalförvaltning med 1 procent 36 

Känslighetsanalysen visar ekonomiska konsekvenser av egna beslut eller förändringar i omvärlden. Tabellen visar 
exempel på nyckeltal att beakta i en känslighetsanalys och nedan mått för att följa förändringar och 
förutsättningar för en god hushållning på kort och lång sikt. 

Budgetavvikelse är ett mått för att säkra att nämndernas verksamheter inte avviker från fastställda budgetramar. 
Nämndernas utfall uppvisar en positiv budgetavvikelse på 179,8 mkr inklusive kommunstyrelsens medelsreserv 
(43,0 mkr), vilket är en förbättring med 85,3 mkr jämfört med 2020. Stärkt och utvecklad verksamhets- och 
ekonomistyrning samt pandemieffekter såsom minskad efterfrågan på omvårdnadstjänster och statliga bidrag för 
att kompensera merkostnader utgör huvudsakliga förklaringar till den positiva avvikelsen. 

Prognossäkerhet är ett mått för att uppnå en god styrning av verksamheten och att nämnderna vid negativa 
avvikelser beskriver vilka åtgärder som vidtagits för att nå en budget i balans. Därav följer att de årsprognoser 
som presenteras under första halvåret ligger i nivå med årsbudget, eftersom pågående aktiviteter på årsbasis ska 
resultera i en budget i balans. En prognosavvikelse mellan årsutfall och prognos per augusti för verksamhetens 
nettokostnader exklusive jämförelsestörande poster bör inte vara mer än cirka 1 procent. Prognosavvikelsen för 
2021 uppgår till +0,1 procent (+1,5 % 2020) i förhållande till omslutning på 2 988,5 mkr, vilket motsvarar 
3,5 mkr och därmed väl inom ramen för en förväntad avvikelse. 

Stadens driftredovisning 

  Periodutfall Årsprognos 

Mkr 2021 2020 % 21/20 Budget- 
avvikelse 

Budget Prognos Prognos- 
avvikelse 

Verksamhetens intäkter 980,0 916,1 7,0 161,2 818,7 940,0 40,0 

Jämförelsestörande intäkter 460,3 452,2 1,8 460,3 0,0 445,0 15,3 

Verksamhetens kostnader -3 800,9 -3 736,4 1,7 15,1 -3 816,0 -3 755,0 45,9 

Jämförelsestörande kostnader -74,1 -48,4 52,9 -74,1 0,0 -105,0 -30,9 

Avskrivningar -167,5 -166,5 0,6 2,0 -169,6 -170,0 -2,5 

Verksamhetens nettokostnader -2 602,3 -2 583,0 0,7 564,6 -3 166,9 -2 645,0 -42,7 

Skatteintäkter 4 348,0 4 044,3 7,5 262,2 4 085,8 4 254,9 93,1 

Generella statsbidrag och utjämning -756,3 -712,5 6,1 101,5 -857,7 -782,3 -26,0 

Verksamhetens resultat 989,5 748,7 32,2 928,3 61,2 827,6 161,9 

Finansiella intäkter 755,6 312,1  665,5 90,1 617,0 138,6 

Finansiella kostnader -204,0 -132,2  -152,7 -51,3 -87,2 116,8 

Resultat efter finansiella poster 1 541,1 928,7 66,0 1 441,1 100,0 1 357,4 183,7 

Extraordinära intäkter 49,9 8,7  49,9 0,0 50,0 -0,1 

Extraordinära kostnader -170,0 -63,6  -170,0 0,0 -170,0 0,0 

Extraordinära poster (netto) -120,1 -54,9  -120,1 0,0 -120,0 0,1 

Årets resultat 1 421,0 873,7 62,6 1 321,0 100,0 1 237,4 183,6 

        

Balanskravsutredande not 

Årets resultat 1 421,0 873,7 62,6 1 321,0 100,0 1 237,4 183,6 

Samtliga realisationsvinster -26,1 -66,8  -26,1 0,0 0,0 26,1 
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Orealiserade vinster/förluster i 
värdepapper 

-553,4 14,7  -553,4 0,0 -457,8 95,6 

Återföring av orealiserade 
vinster/förluster i värdepapper 

0,0 0,0  0,0 0,0 0,0 0,0 

Resultat efter balanskravsjusteringar 841,6 821,7 2,4 741,6 100,0 779,6 62,0 

Jämförelsestörande intäkter -460,3 -452,2  -460,3 0,0 -445,0 15,3 

Jämförelsestörande kostnader 74,1 48,4  74,1 0,0 105,0 -30,9 

varav reserverat för omstrukturering, 
utbyggnad, skol- och förskolelokaler 

28,7 40,8  28,7  80,0 -51,3 

Reserverat för pensioner 20,0 20,0  20,0 0,0 20,0 0,0 

Extraordinära poster (Tunnelbane-/ 
Mälarbaneåtaganden) 

120,1 54,9  120,1 0,0 120,0 0,1 

Resultat efter balanskravsjusteringar 
och synnerliga skäl 

595,4 492,8 20,8 495,4 100,0 579,6 15,8 

Verksamhetens intäkter 

Verksamhetens externa intäkter uppgår till 980,0 mkr och har ökat med 63,9 mkr (7,0 %) jämfört med 
motsvarande period föregående år. Förändringen förklaras främst av ökade bidrag (45,1 mkr). Bland annat den 
reviderade avfallstaxan inom affärsverksamheten (taxor och avgifter) och högre intäkter för elever från andra 
kommuner som förklarar förändringen. Därutöver även en rättelse avseende tidigare års schablonbidrag för 
nyanlända. 

Budgetavvikelsen uppgår till 161,2 mkr (114,8 mkr i augusti) och förklaras till stor del av att ovanstående 
intäktsförändringar är högre än planerat. 

Årsutfallet innebär en prognosavvikelse med 40 mkr (4,1 %) i förhållande till årsprognosen i augusti, vilket beror 
på att utfallet för ett antal statsbidrag från Skolverket, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen samt plan- och 
bygglovsintäkterna är högre än prognostiserat. 

  Periodutfall Årsprognos 

Mkr 2021 2020 % 21/20 Budget- 
avvikelse 

Budget Prognos Prognos- 
avvikelse 

Taxor och avgifter 350,8 336,5 4,2 18,0 332,8 340,0 10,8 

Hyror och arrenden 131,2 136,4 -3,8 6,6 124,6 130,0 1,2 

Bidrag 357,9 312,8 14,4 130,8 227,1 325,0 32,9 

Försäljning av verksamhet 120,9 109,6 10,3 19,1 101,8 115,0 5,9 

Övriga intäkter 19,1 20,7 -7,7 -13,3 32,5 30,0 -10,9 

Summa intäkter 980,0 916,1 7,0 161,2 818,7 940,0 40,0 

Intäkterna är grupperade utifrån nämndernas resultaträkning 

Jämförelsestörande intäkter 

Jämförelsestörande poster är resultat av händelser eller transaktioner som inte är extraordinära, men som är 
viktiga att uppmärksamma vid jämförelser med andra perioder. 

Under 2021 uppgick de jämförelsestörande intäkterna till 460,3 mkr. Dessa avser vinster vid försäljning av mark 
inom del av Huvudsta 3:1 (176,0 mkr), längs Solnavägen vid kvarteret Fogdevreten (118,2 mkr), kvarteret 
Banken (102,7 mkr), kvarteret Växten 5 (9,5 mkr) samt kvarteret Myran (5,5 mkr). Vidare har 
exploateringsintäkter om totalt 48,4 mkr resultatförts. Av beloppet avser 30,5 mkr kvarteret Startboxen, 14,8 mkr 
kvarteret Uarda samt 3,1 mkr kvarteret Diktaren. 

Prognosavvikelsen om 15,3 mkr jämfört med delårsprognosen beror på högre exploateringsintäkter. År 2020 
uppgick de jämförelsestörande intäkterna till 452,2 mkr. 

Verksamhetens kostnader 

Verksamhetens kostnader uppgår till 3 800,9 mkr och har ökat med 64,5 mkr (1,7 %) jämfört med föregående år 
och budgetavvikelsen uppgår till 15,1 mkr. Kostnadsförändringen förklaras utöver avtalsenliga löneökningar och 
planenliga behovsökningar inom utbildningsområdet även av ökade kostnader för pensioner i jämförelse med 
föregående år. Budgetavvikelsen vad avser personalkostnader (-66,3 mkr) orsakas av kostnader för pensioner och 
personalkostnader kopplade till statsbidrag för att bland annat kompensera för extra personalresurser inom 
förskolan och grundskolan. Budgetavvikelsen vad avser köp av verksamhet (90,4 mkr) uppkommer som en följd 
av lägre behovsutveckling inom vård- och omsorgsverksamhet samt att medelsreserven för stadens tillväxt och 
utbyggnad inte har tagits i anspråk. 

Köp av verksamhet/tjänster från privata utförare och andra kommuner (1 856,0 mkr) har ökat med 30,2 mkr. 
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Köp av utbildningsverksamhet (868,5 mkr) har ökat med 77,3 mkr (9,8 %), varav kostnaden för 
yrkesutbildningar med cirka 36,9 mkr. Yrkesutbildningen finansieras av statsbidrag. Större utförare av stadens 
utbildningsverksamhet utöver den egna verksamheten är Raoul Wallenbergsskolorna AB, Pysslingen förskolor 
och skolor AB, Barnens Montessori Akademi AB, Vittra Utbildning AB samt andra kommuner. 

Köp av vård- och omsorgsverksamhet (670,6 mkr) har minskat med cirka 55 mkr (7,6 %). Förändringen 
förklaras huvudsakligen av en lägre efterfrågan på platser inom särskilt boende. Till följd av pandemins 
utveckling under 2020 stängdes 75 vård- och omsorgsplatser i juni 2020. I år har efterfrågan successivt ökat, men 
i genomsnitt har cirka 70 platser varit stängda. Väsentliga utförare av vård- och omsorgsverksamhet är Vardaga 
äldreomsorg AB, Attendo Sverige AB, Förenade Care AB samt A&O Temabo AB. 

Årsutfallet innebär en prognosavvikelse med 45,9 mkr (1,4 %) i förhållande till årsprognosen i delårsrapporten. 
Personalkostnadsavvikelsen är kopplad till de extra statsbidragen för att kompensera extra personalresurser samt 
något högre vikariekostnader än beräknat. Avvikelsen vad avser köp av verksamhet härrör i huvudsak 
kostnadsutfall för det utökade och externfinansierade ansvaret avseende yrkesutbildningar. 

  Periodutfall Årsprognos 

Mkr 2021 2020 % 21/20 Budget- 
avvikelse 

Budget Prognos Prognos- 
avvikelse 

Personalkostnader -1 475,7 -1 435,2 2,8 -66,3 -1 409,4 -1 450,0 25,7 

Köp av verksamhet/tjänster -1 856,0 -1 825,8 1,7 90,4 -1 946,4 -1 830,0 26,0 

Lokalkostnader -270,8 -268,9 0,7 -11,9 -259,0 -275,0 -4,2 

Övriga kostnader -198,5 -206,5 -3,9 2,8 -201,3 -200,0 -1,5 

Summa kostnader -3 800,9 -3 736,4 1,7 15,1 -3 816,0 -3 755,0 45,9 

Kostnaderna är grupperade utifrån nämndernas resultaträkning 

Jämförelsestörande kostnader 

Jämförelsestörande kostnader innehåller utöver struktur- och pensionskostnader, där medel reserverats i eget 
kapital, även kostnader av engångskaraktär som påverkar jämförelser mellan åren eller tidserieanalyser. De medel 
som reserverats i eget kapital ska täcka framtida pensionskostnader, beslutade strukturomvandlingsinsatser som 
leder till en sänkt kostnadsnivå samt övriga strukturella utvecklingsinsatser. Dessa kostnader budgeteras inte utan 
redovisas som en jämförelsestörande kostnad, som huvudsakligen finansieras av tidigare gjorda reserveringar. 

Jämförelsestörande kostnader uppgår till 74,1 mkr, varav 24,6 mkr avser ändrat livslängdsantagande i RIPS 
(Riktlinjer för beräkning av pensionsskuld) och 20,8 mkr avser driftkostnader till följd av förtydligande 
anvisningar för investeringar. Livslängdsantagandet i RIPS uppskattas öka pensionsskulden med cirka 4 procent. 

I jämförelse med föregående år ökar kostnaden med 25,7 mkr. Förändring förklaras av livslängdsantagande, 
klassificering av investeringskostnader som driftkostnader samt att kostnaden där strukturomvandling och 
strukturella utvecklingsinsatser är lägre. 

Mkr 2021 2020 Förändring 

Jämförelsestörande kostnader som ej reserverats i eget kapital -45,3 -7,7 37,6 

Strukturomvandling -28,7 -39,8 -11,1 

Strukturella utvecklingsinsatser och stadens utbyggnad 0,0 -0,9 -0,9 

Totalt -74,1 -48,4 25,7 

Skatteintäkter och utjämning 

Skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning ökar totalt med 260,0 mkr (7,8 %) i jämförelse med samma 
period föregående år och uppgår till 3 591,8 mkr. 

Skatteintäkterna har ökat med 303,7 mkr (7,5 %) i jämförelse med motsvarande period föregående år och uppgår 
till 4 348,0 mkr. Förändringen är högre än vad omvärldsförutsättningarna indikerade inför budgetbeslutet i 
november, vilket bland annat avspeglar sig i att skatteavräkningsprognos för innevarande år uppgår till 95,2 mkr 
och att skatteavräkning för föregående år ökar med 33,0 mkr. I jämförelse med föregående utfall vad avser 
skatteavräkningar en förändring med 187,2 mkr. 

Nettokostnaden för generella statsbidrag och avgifterna till utjämningssystemet ökar med 43,7 mkr (6,1 %) och 
uppgår till 756,3 mkr. Ökningen beror dels på att bidragen från utjämningssystemen och generella statsbidragen 
ökar med 29,7 mkr, dels på att avgifterna i utjämningssystemet ökar med 73,4 mkr. En väsentlig del av ökningen 
avser inkomstutjämningsavgiften (61,4 mkr). 

Prognosavvikelsen för skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning uppgår till 119,2 mkr, varav en 
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väsentlig del avser skatteberäkningsprognosen som upprättas av SKR samt ett förtydligande vad avser 
klassificering av statsbidrag från riktat bidrag till generellt bidrag. 

Finansiella intäkter och kostnader 

De finansiella intäkterna uppgår till 755,6 mkr, jämfört med 312,1 mkr år 2020. Intäkterna är 665,6 mkr bättre än 
budget främst beroende på intäkter i den långsiktiga kapitalförvaltningen samt realisationsvinster vid försäljning 
av finansiella anläggningstillgångar. Den långsiktiga kapitalförvaltningen uppvisar intäkter på 663,5 mkr under 
året jämfört med budgeterade intäkter på 49,6 mkr. Orealiserade vinster överstiger budget med 584,8 mkr. 
Utdelningarna i den långsiktiga kapitalförvaltningen överstiger budget med 26,3 mkr. 

Realisationsvinster vid försäljning av finansiella anläggningstillgångar i form av totalt 10 bostadsrätter uppgår till 
26,1 mkr för år 2021. Under 2020 såldes aktierna i Råsta Holding AB samt totalt 10 bostadsrätter med en 
sammanlagd reavinst på 66,8 mkr. 

Intäkterna innehåller utdelning från Norrenergi AB om 50,0 mkr (30,0 mkr 2020), utdelning från Kommuninvest 
ekonomisk förening med 1,5 mkr (1,8 mkr år 2020) samt AB Vårljus i likvidation med 0,2 mkr (2,3 mkr år 2020). 
5,0 mkr har erhållits från Stockholm Exergi för köpoption avseende stadens aktier i Norrenergi AB, samma 
belopp som för 2020. Borgensavgifterna på 2,8 mkr är 0,2 mkr lägre än föregående år. Intäkt hänförlig till 
indexuppräkning av bidrag till stadens medfinansiering av tunnelbanan och Mälarbanan uppgår till 2,0 mkr, 
jämfört med 1,4 mkr föregående år. 

De finansiella kostnaderna uppgår till 204,0 mkr, vilket är 71,8 mkr högre än föregående år. Kostnaderna är 
152,7 mkr över budget för 2021. År 2021 ingår en finansiell kostnad på 160,7 mkr hänförlig till indexuppräkning 
av stadens medfinansiering av tunnelbanan samt Mälarbanan (21,5 mkr år 2020). Kostnadsutvecklingen 2021 har 
varit högre än tidigare år som följd av bland annat stigande energipriser och stigande priser på betong. Beloppet 
är 132,1 mkr över budget.  I kostnaderna för 2021 ingår orealiserade förluster i den långsiktiga 
kapitalförvaltningen med 31,4 mkr som inte fanns med i budget. Den finansiella kostnaden för stadens 
pensionsavsättning är 8,1 mkr, vilket är 3,6 mkr lägre än föregående år. 

Extraordinära poster 

Under år 2021 uppgår de extraordinära kostnaderna till 170,0 mkr. Kostnaderna avser Solnas stads andel av 
fördyring av tunnelbana i enlighet med tilläggsavtal till Stockholmsförhandlingen som kommunfullmäktige 
godkände i juni i 2021. Ny betalplan har även beslutats gällande Stockholmsförhandlingen. Under 2021 uppgår 
de extraordinära intäkterna till 49,9 mkr. Dessa avser 50,0 mkr i bidrag till medfinansiering gällande 
exploateringsavtal kvarteret Banken. Vidare ett netto om minskade intäkter på 0,1 mkr avseende justering av 
redan uppbokade intäkter som har skett i samband med slutavstämning och inbetalningar. 

De extraordinära kostnaderna att medfinansiera tunnelbanan och Mälarbanan är åtaganden i stora 
infrastrukturella sammanhang. Det är unika händelser som på lång sikt tillgodoser kommunallagens krav på god 
ekonomisk hushållning genom att möjliggöra för staden att bli en attraktiv kommun att bo och verka i. 

Nedanstående tabell visar stadens åtaganden om medfinansiering enligt Stockholmsförhandlingen (avtal 2014) 
och Sverigeförhandlingen (avtal 2017) samt Mälarbanan (avtal 2018). Åtagande enligt tilläggsavtal är inkluderade. 
Till detta kommer finansiella kostnader för indexuppräkningen av dessa nominella belopp. Tabellen visar också 
bidragen till denna medfinansiering utifrån befintliga avtal med olika fastighetsägare. 

Därutöver innehåller Stockholmsförhandlingen och Sverigeförhandlingen även avtalade förskott till staten om 
nominellt 384 mkr som utbetalas under perioden 2021 till 2028 och återbetalas senast 2035. 

Medfinansiering för utbyggnad av tunnelbana och Mälarbanan 

Mkr 2014-2018 2019 2020 2021 Totalt 

Medfinansiering -1 856,8  -63,6 -170,0 -2 090,4 

Finansiella kostnader -99,1 -20,5 -21,5 -160,7 -301,8 

Summa kostnader -1 955,9 -20,5 -85,1 -330,7 -2 392,2 

Bidrag till medfinansiering 553,8  8,7 49,9 612,4 

Finansiella intäkter 9,2 2,7 1,4 2,0 15,3 

Summa intäkter 563,0 2,7 10,1 51,9 627,7 

Totalt -1 392,9 -17,8 -75,0 -278,8 -1 764,5 

Totalt nominellt åtagande för Stockholmsförhandlingen uppgår till 840,4 mkr. År 2016 utbetalades nominellt 
20,0 mkr, 2017 utbetalades 61,5 mkr, 2018 utbetalades 148,1 mkr, 2019 utbetalades 157,7 mkr och 2021 0,6 mkr 
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enligt gällande betalplan. Kvarvarande åtagande per 2021-12-31 uppgår nominellt till 452,5 mkr. 

Totalt nominellt åtagande för Sverigeförhandlingen (Hagalundsstationen) uppgår till 650,0 mkr. År 2017 
utbetalades nominellt 40,0 mkr, 2018 utbetalades 60,0 mkr och 2019 utbetalades 95,0 mkr enligt gällande 
betalplan. Under 2020 och 2021 har inga utbetalningar skett. Kvarvarande åtagande per 2021-12-31 uppgår 
nominellt till 455,0 mkr. 

Totalt nominellt åtagande för Mälarbanan uppgår till 600,0 mkr. Hittills har inga utbetalningar skett. Kvarvarande 
åtagande per 2021-12-31 uppgår nominellt till 600,0 mkr. 

De totala kostnaderna för indexering av de tre avtalen Stockholmsförhandlingen, Sverigeförhandlingen och 
Mälarbanan för åren 2014 - 2021 uppgår till 301,8 mkr, varav 160,7 mkr avser år 2021. Samtliga avtal har räknats 
upp med avtalade index per sista december 2021. Kostnadsutvecklingen 2021 har varit högre än tidigare år som 
följd av bland annat stigande energipriser och stigande priser på betong. Kostnaderna för indexering har belastat 
finansnettot. 

De totala bidragen till medfinansiering uppgår till nominellt 612,4 mkr. De avtal som innehåller indexklausul har 
räknats upp med avtalade index per sista december 2021. De totala intäkterna för indexering av avtalen uppgår 
till 15,3 mkr, varav 2,0 mkr avser år 2021. Intäkterna för indexering utgör en finansiell intäkt. 

Kommunfullmäktige fattade i april beslut om exploateringsavtal gällande Fogdevreten. Avtalet innehåller ett 
bidrag för medfinansiering av tunnelbanan som bedöms uppgå till 10 mkr, vilket resultatförts sedan beslutet 
vunnit laga kraft. Därutöver finns ett antal principöverenskommelser gällande bidrag till medfinansiering av 
tunnelbanan, men dessa bidrag är villkorade av att exploateringsavtal tecknas under kommande år. Staden 
avvaktar därför i enlighet med försiktighetsprincip att resultatföra och prognostisera dessa 
principöverenskommelser. 

De infrastrukturella åtagandena är upptagna utifrån gällande avtal och betalplaner samt nu kända 
marknadsförhållanden. Framtida förändringar i avtal, projektens genomförande eller förändrade 
marknadsförhållanden kan leda till förändrade kostnader och intäkter för Solna. 

Nämndernas driftredovisning 

Nämndernas nettokostnader har minskat med 0,1 procent (-3,5 mkr) i förhållande till föregående år och uppgår 
till 2 835,8 mkr. Utveckling kan till del förklaras av pandemin i form av lägre efterfrågan på vård- och 
omsorgstjänster samt statliga bidrag för att kompensera merkostnader. Därtill bidrar nämndernas och 
förvaltningarnas arbete med att säkra en god ekonomisk hushållning till nettokostnadsutvecklingen. 

Nettokostnadsutvecklingen avspeglar sig även i budgetavvikelsen, som uppgår till +179,8 mkr. I förhållande till 
föregående år har avvikelsen ökat med +85,3 mkr. 

Nettokostnadsutfallet (2 835,8 mkr) avviker med 41,3 mkr (1,5 %) i förhållande till prognostiserat årsutfall i 
augusti (2 877,1 mkr). I huvudsak beror avvikelsen på lägre efterfrågan av omsorgstjänster och förskoleplatser än 
beräknat. 

Kommunstyrelsens budgetavvikelse uppgår till +56,1 mkr och förklaras av att medelsreserven inte har tagits i 
anspråk (+43,0 mkr) och att pandemin har påverkat delar av den planerade verksamheten som har skjutits fram i 
tiden eller genomförts med digitala hjälpmedel. Årsutfallet (116,2 mkr) är lägre än det prognostiserade årsutfallet 
i augusti. Återhållsamhet gällande kostnader som speglar den osäkerhet som har funnits utifrån utvecklingen av 
pandemin förklarar avvikelsen. 

Revisionens budgetavvikelse uppgår till +0,2 mkr och såväl budget- som prognosavvikelse beror på lägre 
omkostnader samt viss vakans bland de förtroendevalda revisorerna under året. 

Byggnadsnämndens budgetavvikelse uppgår till +3,7 mkr och beror framför allt på att både plan- och 
bygglovsintäkterna har blivit högre än förväntat under hösten, vilket även förklarar prognosavvikelsen. 

Tekniska nämnden inklusive affärsverksamheten uppvisar en budgetavvikelse på +2,0 mkr som till största 
delen beror på högre intäkter än planerat gällande hyresintäkter och den reviderade avfallstaxan inom 
affärsverksamheten. Under året har staden förtydligat gränsdragningen mellan investeringsutgifter och 
driftkostnader samt höjt beloppsgränsen för en investeringsutgift. Förändringen innebär tillfälligt ökade 
driftkostnader för året. Därutöver har energikostnaderna ökat under året på grund av högre elpriser. 
Affärsverksamheten redovisar en avvikelse på +1,6 mkr vilket huvudsakligen förklaras av den omarbetade 
avfallstaxan i syfte att möta ökade miljökrav och tidigare års ekonomiska obalans. 
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Kultur- och fritidsnämndens budgetavvikelse uppgår till +2,4 mkr. Utöver att pandemin begränsar utbud och 
verksamhet beror avvikelsen på högre intäkter och bidrag än planerat till idrottsverksamheten och mötesplatser, 
vilket även förklarar prognosavvikelsen. 

Skolnämndens budgetavvikelse uppgår till +1,4 mkr och beror främst på att intäkterna varit högre än beräknat 
vad avser bidrag från Skolverket, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen. Bidrag från Skolverket är det extra 
statsbidraget, Skolmiljarden, som betalats ut till kommuner för att kompensera för extra kostnader under 
pandemin (7 mkr för Solna). Bidrag från Försäkringskassan avser kompensation för sjuklönekostnader. 

Helårsprognosen per augusti pekade på en budget i balans och utfallet visar på en positiv avvikelse på 1,4 mkr 
jämfört med prognostiserat resultat. Intäkterna för året blev 23,4 mkr högre än prognostiserat. Den största 
avvikelsen jämfört med prognos avser försäljning av verksamhet och därmed interkommunala intäkter för elever 
från andra kommuner. Avvikelsen beror på att det varit fler elever från andra kommuner på fritidshem och 
gymnasieskola än beräknat under hösten. Kostnaderna blev 22 mkr högre än prognostiserat och det är främst 
personalkostnaderna som är högre än beräknat. De högre personalkostnaderna är kopplade till de ökade 
statsbidragen för året samt något högre vikariekostnader än beräknat. 

Barn- och förskolenämndens budgetavvikelse uppgår till +10,7 mkr och beror främst på att antalet barn i 
verksamheten varit lägre än planerat. Nettokostnadsutfallet för året (509,8 mkr) avviker med 5,8 mkr jämfört 
med årsprognosen i augusti (515,6 mkr), vilket visar att antalet barn i verksamhet varit lägre än planerat även 
under hösten. 

Kompetensnämnden uppvisar en budget- och prognosavvikelse på +5,6 mkr och avvikelserna förklaras 
huvudsakligen av ökade statsbidrag till vuxenutbildning och till sommarjobb, vissa uteblivna 
verksamhetskostnader samt ett överskott inom etableringsverksamheten. 

Socialnämndens budgetavvikelse uppgår till +25,4 mkr och förklaras huvudsakligen av lägre personalkostnader 
för senarelagda tillsättningar av vakanser och av köp av verksamhet avseende externa vårdplatser inom 
vuxenenheten och för flyktingmottagande samt lägre kostnader för försörjningsstöd. Prognosavvikelsen (4,1 
mkr) grundar sig till största del på att intäkter är högre än förväntat samt att personalkostnader och 
lokalkostnader är lägre än förväntat under hösten. 

Familjerättsnämndens budget- och prognosavvikelse uppgår till 0,2 mkr på grund av en minskad 
semesterlöneskuld och en kortare period av personalvakans under hösten. 

Omvårdnadsnämndens budgetavvikelse uppgår till +72,1 mkr och förklaras huvudsakligen av att nämnden 
under året i snitt haft 70 platser stängda inom särskilt boende till följd av lägre efterfrågan av platser på särskilt 
boende på grund av pandemin. Nettokostnadsutfallet avviker med 14,5 mkr i förhållande till årsprognosen och 
förklaras i huvudsak av att bidragen har varit högre än förväntat under hösten. 

Miljö- och hälsoskyddsnämndens uppvisar en budget i balans och en prognosavvikelse på 1,8 mkr. 
Prognosavvikelsen beror på lägre intäkter samt högre kostnader för personal, vilka inte var kända i 
delårsbokslutet. 

Mkr 2021 2020 % 21/20 Budget-
avvikelse 

Budget Prognos Prognos-
avvikelse 

Kommunstyrelsen -116,3 -124,8 -6,8 % 56,1 -172,5 -123,5 -7,2 

Kommunrevisionen -1,4 -2,1 -34,7 % 0,2 -1,6 -1,6 -0,2 

Byggnadsnämnden -2 -2,6 -20,9 % 3,7 -5,8 -5,8 -3,8 

Tekniska nämnden -14,3 -9,7 48,5 % 2 -16,3 -14,3 0 

Kultur- och fritidsnämnden -144,2 -145,3 -0,8 % 2,4 -146,6 -144,6 -0,4 

Skolnämnden -931,4 -878,2 6,1 % 1,4 -932,7 -932,7 -1,3 

Barn- och förskolenämnden -509,8 -524,9 -2,9 % 10,7 -520,6 -515,6 -5,8 

Kompetensnämnden -35,4 -37 -4,1 % 5,6 -41 -41 -5,6 

Socialnämnden -204,4 -202,9 0,7 % 25,4 -229,8 -208,5 -4,1 

Gemensam familjerättsnämnd -4,3 -4,3 0,4 % 0,2 -4,5 -4,5 -0,2 

Omvårdnadsnämnden -861,8 -897,7 -4,0 % 72,1 -933,9 -876,3 -14,5 

Miljö- och hälsoskyddsnämnden -10,5 -9,8 7,1 % 0 -10,6 -8,7 1,8 

Summa nämnder -2 835,8 -2 839,3 -0,1 % 179,8 -3 015,9 -2 877,1 -41,3 

Finansiering samt 
gemensamma kostnader och 
intäkter 

4 256,8 3 713,0 14,6 % 1 141,2 3 115,9 4 114,5 224,9 

Totalt 1 421,0 873,7 62,6 % 1 321,0 100,0 1 237,4 183,6 
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Finansiering samt gemensamma kostnader och intäkter innehåller skatteintäkter, finansiella poster, jämförelsestörande poster, extraordinära poster med mera. 

Investeringsredovisning 

Årets investeringar uppgår till 221,0 mkr, vilket är en ökning med 54,8 mkr jämfört med föregående år och en 
avvikelse i förhållande till budget med 29,7 mkr. Förändring och avvikelse beror på anpassningen av 
Råsundaskolan för att möta barn- och utbildningsförvaltningens förändrade lokalbehov. Anpassningen 
finansieras huvudsakligen inom den av kommunfullmäktige beslutade skolupprustningsfonden (45,8 mkr). 

Prognosavvikelsen förklaras i all väsentlighet av den genomlysning av investeringsprocessen samt 
anläggningsregistret som genomförts under 2021. Genomlysningen har bland annat resulterat i ett tydliggörande 
av stadens anvisning för gränsdragning mellan investeringsutgifter och driftkostnader samt en förändring av 
beloppsgränsen. 

Fastigheter 

Totalrenoveringen av Råsundaskolans gamla del innefattar, förutom teknisk upprustning, skapande av 
lärararbetsplatser, grupprum samt tillgänglighets- och trygghetsinsatser. Även lokalen som tidigare användes som 
fritidsverksamhet (Gläntan) har totalrenoverats invändigt och är tilltänkt att användas i estetiska ämnen. På 
Råsunda centralskola har förskolelokalerna byggts om till undervisningslokaler anpassade för högstadium. Även 
de tillhörande förskolegårdarna har gjorts om för att passa för de äldre barnen. På Ekensbergsskolan har ett stort 
antal klassrum och grupprum fått nya ytskikt och belysning. 

Inom ramen för minskade barngrupper i förskolan har det genomförts insatser på Gasellens och Thors 
förskolor. Gasellens förskola har genomgått en invändig totalrenovering inklusive en ny planlösning. På Thors 
förskola har tre avdelningar renoverats och hela fasaden är utbytt. Ett andra våningsplan har tillskapats på 
Igelbäckens förskola. Två nya gårdar har anlagts i anslutning till förskolan. Nya Pumpans förskola är klar och har 
tagits i bruk av verksamheten. Anläggning av de nya gårdarna på Pumpan och Paprikan har färdigställts. Ett stort 
antal solskydd har monterats på stadens förskolor under året. I samband med detta har många sandlådor 
renoverats. 

Stadsmiljö 

Arbetet utifrån budgetområdena med särskilt tilldelad budget av kommunfullmäktige; cykelplan, vatten, 
lekplatser, trygghetsåtgärder i stadsmiljö och elljusspår i Igelbäckens naturreservat har i stort genomförts som 
planerat och tilldelade medel har förbrukats med en avvikelse som kan finansieras inom tilldelad budget för 
stadsmiljö. Åtgärder utifrån cykelplanens genomförandeprogram har fortlöpt med färdigställande av Östervägens 
cykelfält, upprustad gång- och cykelväg söder om Ulriksdalsskolan samt breddning av gång- och cykelväg längs 
Ekelundsvägen. Vidare har korsningen Frösundaleden/Solnavägen byggts ut med en cykelpassage. 
Beläggningsarbeten har genomförts på bland annat Björnstigen, Vintervägen, Råstavägen och Andersvägen. 

Under året upprustades lekplatserna Hannebergsparken, Löftet och Lövdalsparken. Utfallet överstiger budget på 
grund av att 2020 års lekplatsupprustningar fakturerades först i början av 2021. Upprustningen av terrasserna i 
Hagalundsparken blev dyrare än beräknat varvid utfallet för trygghetssatsningar blev högre än budget. På grund 
av att reservatstillståndet för att påbörja elljusspår i Igelbäcken erhölls först under hösten samt att leveranstiderna 
för belysningsutrustning varit långa, har inte projektet kunnat slutföras under 2021. Därmed redovisas ett 
överskott på 0,7 mkr. Den tidigare signalreglerade korsningen Råsundavägen/Gränsgatan har byggts om till 
cirkulationsplats. I Västra skogen har två trappor söder om Johan Enbergs väg renoverats. Under året har cirka 
440 äldre armaturer bytts ut mot ny och energieffektiv LED-belysning. 

Övrigt  

Investeringar i inventarier för nämnder, förutom tekniska nämnden, uppgår till 8,6 mkr. Kultur- och 
fritidsnämnden (3,5 mkr) har genomfört inköp av maskiner samt upprustning av främst idrottsplatserna 
Skytteholm, Råstasjön och Huvudstafältet. Investeringar inom förskola och skola (4,0 mkr) avser inventarier 
kopplade till Råsundaskolan samt till förskolan Pumpan och Solskenet som under året flyttade till nya lokaler. 
Omvårdnadsnämnden (0,7 mkr) avser i huvudsak ombyggnation och anpassning av ett gruppboende. 
Kommunstyrelsens investeringar avser en mätutrustning (0,4 mkr). 

  Periodutfall Årsprognos 

Mkr 2021 2020 Differens 
21/20 

Återstår 
av 

årsbudget 

Budget Prognos Prognos- 
avvikelse 

Kommunstyrelsen 0,4 0,6 -0,2 10,0 10,4 2,0 -1,6 

Byggnadsnämnden 0,0 0,1 -0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 
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  Periodutfall Årsprognos 

Tekniska nämnden 212,4 153,1 59,4 -45,8 166,6 216,6 -4,2 

Kultur- och fritidsnämnden 3,5 6,6 -3,2 2,7 6,2 6,2 -2,7 

Skolnämnden 2,4 3,9 -1,5 2,6 5,0 4,0 -1,6 

Barn- och förskolenämnden 1,6 0,5 1,1 -0,6 1,0 2,2 -0,6 

Kompetensnämnden 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 -0,1 

Socialnämnden 0,0 0,0 0,0 0,2 0,2 0,0 0,0 

Familjerättsnämnden 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 -0,1 

Omvårdnadsnämnden 0,7 1,4 -0,7 0,8 1,5 1,5 -0,8 

Miljö- och 
hälsoskyddsnämnden 

0,0 0,1 -0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 

Totalt 221,0 166,2 54,8 -29,7 191,3 232,7 -11,7 

Exploatering 

Vid ingången av 2021 fanns exploateringsersättningar om 353,5 mkr bokade som långfristiga skulder. Dessa 
intäktsförs i samband med att respektive exploateringsprojekt färdigställs och aktiveras. Under 2021 har 48,4 mkr 
av exploateringsersättningarna intäktsförts. Av beloppet avser 30,5 mkr kvarteret Startboxen, 14,8 mkr kvarteret 
Uarda och 3,1 mkr kvarteret Diktaren. Under år 2021 har exploateringsersättningar om 21,9 mkr inkommit, 
dessa avser kvarteret Fogdevreten och kvarteret Banken. 

Utgående exploateringsersättningar bokade som långsiktiga skulder uppgår till 327,0 mkr per 2021-12-31, varav 
105,1 mkr avser del av Ulriksdalsfältet, 43,1 mkr kvarteret Lagern och 42,7 mkr Tomtebodadepån. 

Nettoinvesteringarna avseende exploateringsverksamheten uppgår till 288,5 mkr för 2021 jämfört med 143,4 mkr 
för 2020, vilket är en ökning med 101,3 procent. De större projekten avser simhallsbyggnaden i kvarteret 
Idrottsplatsen 102,9 mkr, kvarteret Lagern 37,3, Stora Frösunda 29,5 mkr samt kvarteret Sparrisen 29,1 mkr. 

Utfallet för helåret är 21,4 mkr lägre än prognosen i augusti. Lägre kostnader än prognostiserat under året för 
simhallen och Tomtebodadepån är huvudsaklig förklaring. 

  Periodutfall Årsprognos 

Mkr 2021 2020 Differens 
21/20 

Budget Prognos Prognos- 
avvikelse 

Exploateringsverksamheten 288,5 143,4 145,2  310,0 -21,4 

Prognoskolumnen avser prognos per augusti 2021 och kolumnen prognosavvikelse visar differensen mellan utfall och prognos. 

Finansiering med egna medel 

Soliditeten visar hur stor del av tillgångarna som finansieras med egna medel. Vid utgången av 2021 uppgår 
soliditeten till 64,0 procent. Om hänsyn även tas till de pensionsförpliktelser som enligt den kommunala 
redovisningslagen redovisas som ansvarsförbindelse, det vill säga utanför balansräkningen, ligger soliditeten på 
52,6 procent 2021. 

Att skillnaden mellan de två soliditetsmåtten minskar över tid, beror på att ansvarsförbindelsen för pensioner 
intjänade innan 1998 successivt minskar. 
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Anm: Under 2021 har en genomlysning av investeringsprocessen samt anläggningsregistret genomförts. Denna genomlysning har 
medfört ett förtydligande av gällande anvisningar avseende investeringar samt ökad följsamhet gentemot dessa vilket finns beskrivet i 
not 1. Jämförelsemåtten avseende 2020 och tidigare har inte räknats om. Bedömningen är att detta endast påverkar soliditeten i 
mindre utsträckning. Jämförelsetalen för 2019 beträffande soliditet är justerade utifrån byte av redovisningsprincip beträffande 
exploateringsbidrag som skedde 2020. 

Under 2021 ökade soliditeten med 2,8 procentenheter, vilket kan förklaras av det positiva resultatet för 2021. Det 
egna kapitalet ökade med 1 270,4 mkr under 2021, samtidigt växte balansomslutningen med 1 623,3 mkr. 
Sammantaget för åren 2014 till 2021 har åtagandet för Mälarbanan samt tunnelbaneåtagandet belastat resultatet 
med nominellt 2 090,4 mkr och samtidigt har bidrag för stadens medfinansiering om 612,4 mkr påverkat 
resultatet positivt. Dessa poster tillsammans har påverkat stadens soliditet negativt med cirka 15 procentenheter 
under åren 2014 till 2021. Sett över en tioårsperiod har soliditeten fallit främst beroende på stadens åtaganden att 
medfinansiera tunnelbanan och Mälarbanan. Allt eftersom stadens kostnader och intäkter för utbyggnaden av 
tunnelbanan och Mälarbanan realiseras under de kommande tio åren, kommer stadens soliditet att förbättras i 
motsvarande mån. 

Kassaflödet från den löpande verksamheten är positivt och uppgår till 392,2 mkr. I posten ingår bland annat 
årets resultat på 1 421,0 mkr, justering för gjorda avskrivningar/nedskrivningar 167,5 mkr och en negativ post 
om -976,7 mkr för kortfristiga placeringar, varav 900 mkr är medel som överförts till den långsiktiga 
kapitalförvaltningen. Justering har skett för värdeökning av värdepapper med netto -553,4 mkr. Kassaflödet är 
även justerat med ej likviditetspåverkande poster om 349,7 mkr, där största posten består av förändringar i övriga 
avsättningar med 251,3 mkr främst kopplat till infrastrukturavtalen. 

Investeringsverksamheten har ett negativt kassaflöde på 551,9 mkr, främst beroende på investeringar i materiella 
och immateriella anläggningstillgångar på 509,6 mkr. Investeringarna har finansierats av befintlig kassa samt av 
medel genererade i den löpande verksamheten. Inga lån har tagits för att finansiera investeringarna. Ökad lång 
skuld för förutbetalda gatukostnadsersättningar påverkar kassan negativt med 21,6 mkr. Sammantaget är årets 
kassaflöde -181,2 mkr och likvida medel vid årets slut uppgår till 882,8 mkr. 

Medelsförvaltning 

Finansverksamheten styrs av den av kommunfullmäktige fastställda finanspolicyn samt tillhörande 
placeringsriktlinjer för medelsförvaltning som fastställts av kommunstyrelsen. 

Marknadsvärdet på stadens samlade värdepappersportfölj (likviditetsförvaltning och långsiktig kapitalförvaltning) 
är 3 759,0 mkr per december 2021, jämfört med 2 226,9 mkr vid förra årsskiftet. Under 2021 har 900 mkr 
tillförts till den långsiktiga kapitalförvaltningen. Värdestegringen under 2021 uppgick till 632,1 mkr. Kapitalet har 
under 2021 förvaltats i enlighet med av kommunfullmäktige beslutad finanspolicy samt av kommunstyrelsen 
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fastställda placeringsriktlinjer för medelsförvaltning. 

Finanspolicyn stadgar att medel som förvaltas på lång sikt för att täcka framtida investeringsbehov och/eller 
stadens pensionsåtagande ska placeras med målet att uppnå en real avkastning som årligen överstiger inflationen 
med 3 procentenheter sett över en rullande femårsperiod. Placeringshorisonten för förvaltningen överstiger fem 
år. Medlen ska förvaltas på ett sätt som söker minimera negativa fluktuationer i värdet över placeringshorisonten 
och som överensstämmer med avkastningsmålet. 

För att minimera förvaltningsrisker ska förvaltningen tillämpa principerna om matchning respektive 
diversifiering. Matchningsprincipen strävar efter att balansera tillgångsportföljen mot skuldsidan. Det innebär 
främst att tillgångssidan ska ha goda möjligheter att uppnå det långsiktiga avkastningskravet, samtidigt som de 
kortsiktiga riskerna inte skall vara för stora. De kortsiktiga riskerna utgörs främst av marknadsvärdesrisker. 
Diversifieringsprincipen används för att fördela en portföljs placeringar inom och mellan olika tillgångsslag och 
marknader i syfte att minska risken i en portfölj. Riskhantering får endast ske inom ramen för de tillgångsslag och 
värdepapper som beslutats av kommunstyrelsen. 

Under 2002 investerades kapitalet på 1 000 mkr från försäljningen av aktierna i Solnabostäder AB till Signalisten i 
enlighet med stadens finanspolicy. Av kapitalet placerades 600 mkr med en långsiktig placeringshorisont i en 
värdepappersportfölj med svenska och globala aktier samt svenska räntebärande värdepapper och under 2021 
har ytterligare 900 mkr tillförts, vilket innebär att sammanlagt 1 500 mkr har investerats i den långsiktiga 
kapitalförvaltningen. Marknadsvärdet på den långsiktiga kapitalförvaltningen var 3 616,6 mkr per sista december 
2021 att jämföra med 2 084,5 mkr vid årets början. 

Andelen räntebärande tillgångar utgör 30 procent i normportföljen, svenska aktier utgör 35 procent av 
normportföljen och globala aktier utgör 35 procent av normportföljen. Sammansättningen av normportföljen 
avser att uppnå det långsiktiga avkastningsmålet till minsta möjliga marknadsvärdesrisk. Per sista december 2021 
utgjorde andelen räntebärande tillgångar 25,0 procent av portföljen medan svenska aktier utgjorde 38,3 procent 
och globala aktier utgjorde 36,7 procent av portföljens värde. Avvikelserna mot normportföljen är inom de 
tillåtna intervallen. Alla tillgångar utgörs av fonder med daglig handel. 

Långsiktig kapitalförvaltning, marknadsvärde, 2002 – 2021, mkr 

 

Anm: År 2018 skedde ett uttag om 168 mkr till likviditetsförvaltningen och 2019 ett uttag om 100 mkr till 
likviditetsförvaltningen. Dessa uttag återfördes till kapitalförvaltningen under 2020. Under 2021 har ytterligare 900 mkr tillförts 
kapitalförvaltningen. 

Avkastningen i den långsiktiga kapitalförvaltningen uppgår sammantaget till 26,0 procent, (0,3 procentenheter 
lägre än jämförelseindex). Avkastningen på stadens svenska aktiefonder har uppgått till 38,7 procent och de 
globala aktiefonderna har avkastat 33,3 procent. Avkastningen på den långsiktiga räntefonden har uppgått till -0,4 
procent under 2021. 

Långsiktig kapitalförvaltning, totalavkastning, 2002 – 2021 
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Under de senaste fem åren har kapitalförvaltningen genererat en årlig avkastning på 13,0 procent. 
Kapitalförvaltningen har överträffat målsättningen att uppnå en årlig avkastning som överstiger inflationen med 
tre procentenheter över en rullande femårsperiod under åren 2017-2021 med 8,0 procentenheter. 

Långsiktig kapitalförvaltning, avkastning per tillgångsslag, 2017 - 2021, procent 

 

Samtliga tillgångsslag har bidragit positivt till avkastningen under den senaste femårsperioden, där svenska aktier 
är tillgångsslaget med högst avkastning. 

Utöver den långsiktiga kapitalförvaltningen finns en likviditetsförvaltning. År 2002 placerades 400 mkr i denna 
portfölj. Under 2008-2009 tillfördes den kortsiktiga förvaltningen 800 mkr i samband med att Norrenergi och 
Miljö AB löste stadens reversfordran på 1 066,7 mkr. Den portföljen handlar om likvida medel som placeras på 
kort sikt, i allmänhet 2 år eller kortare. Finanspolicyn stadgar att medel som förvaltas med kortare 
placeringshorisont ska placeras med avsikt att minimera riskerna i den del av stadens likviditet som ska användas 
för ändamål såsom löpande betalningar och budgeterade investeringar. Portföljen får enbart innehålla svenska 
räntebärande värdepapper och bankinlåning. Uttag har skett löpande. 
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Vid ingången av 2021 uppgick likviditetsförvaltningen till 142,4 mkr. Inga uttag eller insättningar har skett under 
2021. Vid utgången av december var marknadsvärdet på stadens likviditetsförvaltning 142,4 mkr. Medlen är 
placerade som bankinlåning på koncernkontot, där räntan för närvarande är 0,0 procent. 

Solna stad har inga räntebärande skulder. 

Pensionsförpliktelser 

Stadens pensionsadministration sköts av KPA. Nedan lämnas upplysningar om stadens totala 
pensionsförpliktelse i balansräkningen, det vill säga avsättningar inklusive särskild löneskatt samt 
ansvarsförbindelse inklusive särskild löneskatt. 

Medel som förvaltas på lång sikt i enlighet med av kommunfullmäktige fastställd finanspolicy för att täcka 
framtida investeringsbehov och/eller Solna stads pensionsåtagande uppgår per 2021-12-31 till 3 616,6 mkr. 
Stadens pensionsförpliktelser förvaltas således inte genom pensionsförsäkring, pensionsstiftelse eller egna 
förvaltade pensionsmedel. 

Det totala pensionsåtagandet för stadens anställda uppgår till 1 665,7 mkr inklusive löneskatt. Åtagandet 
redovisas dels som avsättning i balansräkningen, dels som ansvarsförbindelse. Den totala pensionsförpliktelsen, 
inklusive ansvarsförbindelse, för kommunkoncernen uppgår till 1 669,5 mkr. 

Avsättningen består av det åtagande som avser pensioner intjänade från 1 januari 1998. Avsättning består av 
förmånsbestämd pension, ålderspension, efterlevandepension samt visstidspension. Den del som förvaltas av 
arbetsgivaren uppgår till 532,9 mkr inklusive löneskatt. Jämfört med 2020 är det en ökning med 80,8 mkr. SKR 
har i april fattat beslut om ändrade livslängdsantaganden i pensionsskuldsberäkningen. Framförallt är det 
männens medellivslängd som ökar jämfört med tidigare antaganden. Det förändrade livslängdsantagandet i 
pensionsskuldsberäkningen medför en engångseffekt på 24,5 mkr, vilken redovisas som en jämförelsestörande 
kostnad. 

Pensionsutbetalningar på 13,5 mkr inklusive löneskatt har minskat skulden i avsättningen. Den finansiella 
kostnaden på 8,1 mkr ingår i pensionsavsättningen. 

Avsättningar avseende särskild avtalspension enligt överenskommelse (SAP-sök) uppgår till 3,4 mkr inklusive 
löneskatt och räknas som omstruktureringsåtgärder. De totala pensionsavsättningarna för staden uppgår till 
541,3 mkr inklusive löneskatt. 

Pensionsförpliktelser 

Mkr 2021 2020 Förändring Förändring 
% 

Avsättning 541,3 460,4 80,9 17,6 

- varav pensioner intjänade från 1998 532,9 452,1 80,8 17,9 

- varav visstidspensioner 5,1 3,0 2,1 70,0 

- varav pensioner omstrukturering 3,4 5,4 -2,0 -37,0 

Ansvarsförbindelser pensioner intjänade före 1998 1 124,3 1 128,5 -4,2 -0,4 

Totalt 1 665,7 1 588,9 76,8 4,8 

I ansvarsförbindelsen ingår förpliktelser för pensionsförmåner som intjänades före 1998. Kostnaden redovisas 
när pensionen utbetalas. Förpliktelsen uppgår till 1 124,3 mkr inklusive löneskatt, en minskning med 4,2 mkr 
jämfört med 2020. Pensionsutbetalningar på 67,4 mkr inklusive löneskatt har minskat skulden i 
ansvarsförbindelsen. Den totala förpliktelsen redovisas enligt den kommunala redovisningslagens regler utanför 
balansräkningen. 

Staden tecknade 2009 en pensionsförsäkring med KPA pension avseende intjänade pensionsförmåner till före 
detta Brandförsvarsförbundet. För 2021 redovisar försäkringen överskottsmedel på cirka 1,5 mkr. 

Den återstående avgiftsbestämda delen för år 2021 uppgår till 42,0 mkr exklusive löneskatt. Den redovisas som 
kortfristig skuld och betalas ut under 2022 till den förvaltare som den anställda har valt. Övriga 
pensionsförpliktelser förvaltas genom så kallade återlån och används i den löpande verksamheten. 

Reservering för strukturåtgärder 

Förutsättningen för att utnyttja medel till strukturåtgärder är att kravet på en god ekonomi uppfylls. De 
omstruktureringsåtgärder som beslutas ska leda till en sänkt kostnadsnivå på sikt. Exempel på kostnader som 
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brukar kunna anses som omstruktureringskostnader är avgångsvederlag, avtalspensioner, effektiviserings- och 
återställningskostnader för lokaler, nedskrivning av bokfört värde samt eventuellt andra kostnader som saknar 
samband med den löpande verksamheten. 

I reserverat eget kapital finns medel för att täcka framtida pensionskostnader, beslutade 
strukturomvandlingsinsatser som leder till en sänkt kostnadsnivå samt övriga strukturella utvecklingsinsatser. 
Kostnader för strukturomvandling och strukturella utvecklingsinsatser har inte budgeterats utan redovisas som 
en jämförelsestörande kostnad att täckas av reserveringarna. Under året har 48,7 mkr använts av tidigare 
reserverat eget kapital för omstrukturering (28,7 mkr), pensioner (20,0 mkr). Dessutom har 
skollokalsupprustning utifrån förändrad skolorganisation delvis finansierats av tidigare avsatta medel för detta 
ändamål motsvarande 45,8 mkr. 

Pensioner 

Den del av pensionskostnaderna som enligt beslut i budgeten ska täckas av reserveringar i eget kapital uppgår 
2021 till 20,0 mkr. Av reserveringen återstår 95,1 mkr. 

Omstrukturering 

Kostnader för omstrukturering som avser avgångsvederlag, särskild avtalspension eller andra strukturella åtgärder 
som lokalanpassningar, uppgår under perioden till 28,7 mkr. Solna stad strävar efter att agera ansvarsfullt som 
arbetsgivare vid alla anpassningar och naturliga avgångar är det önskvärda alternativet. I de fall naturlig avgång 
inte är möjlig, kan staden bevilja avgångsvederlag eller särskild avtalspension. 

Kommunfullmäktige har i flertalet årsbokslut alltsedan år 2005 beslutat att del av resultatet som översteg stadens 
resultatmål, skulle reserveras för att möta framtida kostnader för omstrukturering. Strukturåtgärderna ska leda till 
en sänkt kostnadsnivå för staden. Tjänster som blir vakanta på grund av omstrukturering, får inte återbesättas. 
Inte heller får personer som fått avgångsvederlag återanställas utan särskild prövning. 

Under året har 24,9 mkr använts till avgångsvederlag och 3,0 mkr till särskild avtalspension samt övriga 
strukturåtgärder 0,8 mkr. Strukturomvandlingen har under perioden berört 4 förvaltningar. Av reserveringen 
återstår 55,1 mkr. 

Kostnader för omstrukturering 

Mkr 2021 2020 Förändring 

Avgångsvederlag -24,9 -15,8 9,2 

Avtalspension -3,0 -4,3 -1,3 

Övriga strukturåtgärder (lokalanpassningar m.m.) -0,8 -19,8 -18,9 

Totalt -28,7 -39,8 -11,1 

Strukturella utvecklingsinsatser, stadens utbyggnad och skollokaler 

I årsbokslutet 2020 avsattes 33,5 mkr för strukturella utvecklingsinsatser för stadens skollokaler. Tillsammans 
med en omvandling av tidigare avsatta medel om 136,5 mkr finns totalt 170,0 mkr för detta ändamål. Under 
2021 har 45,8 mkr tagits i anspråk för att delvis finansiera ombyggnationen av Råsundaskolan utöver avsatta 
investeringsmedel inom tekniska nämnden. Av reserveringen återstår därmed 124,2 mkr. 

Reservering utifrån årets resultat 

Om det finns synnerliga skäl kan kommunfullmäktige besluta att göra reserveringar i eget kapital för att möta 
framtida intäktsminskningar eller kostnadsökningar. I enlighet med de förutsättningar som framgår av stadens 
verksamhetsplan och budget kan reservering göras i eget kapital. 

Utifrån det goda resultatet reserveras 400,0 mkr för att säkra finansieringen av omstruktureringen, ombyggnaden 
och upprustningen av skol- och förskolelokaler. Dessutom reserveras 50,0 mkr för att täcka framtida 
kostnadsökningar till följd av omstruktureringar. Totalt med återstående medel från tidigare reserveringar finns 
därmed 524,2 mkr för skol- och förskolelokaler, 105,1 mkr för omstrukturering och 95,1 mkr för pensioner. 

Koncernåtaganden 

Ingen utlåning till koncernföretag finns avtalad. 
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Borgensåtagandena för Norrenergi AB samt Bostadsstiftelsen Signalisten inklusive dotterbolaget Solnabostäder 
AB uppgick per 31 december 2021 till 829,4 mkr, varav 675,0 mkr för Signalisten och 154,4 mkr för Norrenergi. 
Borgensåtagandena har minskat med 125,0 mkr jämfört med 2020 genom att både Signalisten och Norrenergi 
AB har amorterat lån. Den av kommunfullmäktige i december 2019 fastställda borgensramen möjliggör ett totalt 
borgensåtagande om 1 725,0 mkr. 

Borgensåtaganden, 2012 – 2021, mkr 

 

De totala borgensåtagandena (829,4 mkr) har på tio år minskat med nästan 1 900 mkr, vilket förstås minskar 
stadens åtaganden och därmed den potentiella riskexponeringen. Risken att stadens borgensåtaganden behöver 
infrias bedöms som låg. 

Utöver ovan borgensåtaganden finns en solidarisk borgen såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige 
AB:s samtliga nuvarande och framtida förpliktelser. Staden har också garantiförpliktelser mot 
kommunalförbunden Norrvatten och Käppalaförbundet. 

  

Väsentliga personalförhållanden 

Medarbetare 

Hållbar utveckling 

Solna stads förmåga att attrahera, rekrytera, utveckla samt behålla medarbetare med rätt kompetens blir allt 
viktigare i takt med ökat antal pensionsavgångar och ökad konkurrens om arbetskraften. Det har därför pågått 
ett utvecklingsarbete i staden under de senaste åren där bland annat medarbetarperspektivet har integrerats i 
stadens styr- och uppföljningssystem. Staden fortsätter arbetet med att bryta ner stadens mål på medarbetarnivå 
för att skapa en större tydlighet och ett större engagemang hos medarbetarna. 

Det är viktigt att ständigt fortsätta med ett aktivt utvecklingsarbete för att säkra kompetensförsörjningen och att 
staden fortsätter vara en attraktiv arbetsgivare med engagerade medarbetare. Stadens HR-policy och HR-strategi 
har som en del i detta reviderats under året. 

Staden arbetar kontinuerligt med kompetensförsörjning, kompetensutveckling och intern rörlighet i syfte att 
utifrån verksamhetens behov, trygga kompetens och tillvarata engagemanget i organisationen. I arbetet med 
kompetensförsörjning strävar staden efter att höja kvaliteten i chefsstöd, ledarutveckling och rekryteringar. 

Att förutsättningar finns för att bedriva ett aktivt arbete med likabehandlingsfrågor har säkerställts. Detta görs 
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genom till exempel utbildningar i medarbetar- och lönesamtal, rekrytering och genom arbetet med resultatet av 
medarbetarundersökningen. 

Staden arbetar kontinuerligt med att digitalisera processer, stödsystem och rutiner. Inom utbildningsområdet har 
staden till stor del övergått till digitala utbildningar. För att få en samlad bild över utbildningar och en mer 
effektiv kursadministration har även en kompetensportal implementerats. Under pandemin har ett antal av 
stadens medarbetare arbetat på distans för att minska smittspridningen enligt Folkhälsomyndighetens 
rekommendationer. Även mötesstrukturer har förändrats, vilket innebär att möten till stor del genomförts 
digitalt. För att stödja verksamheterna har stödmaterial och information om digitala kanaler tagits fram och även 
en anvisning för distansarbete. 

Den årliga löneöversynsprocessen genomfördes under våren och prioriterad grupp var erfarna och yrkesskickliga 
högstadielärare inom barn- och utbildningsförvaltningen. 

Ledarskapssatsningar har genomförts under året med fokus på att stärka och vidareutveckla stadens chefer och 
ledare. Samtliga chefer har genom ledarforum fått kompetensutveckling inom stadens grundläggande 
ledarprogram Klart ledarskap. Utvecklingsinsatser har även genomförts för att stärka den digitala kompetensen 
samt för att utbilda framtida ledare. 

Medarbetarundersökningen  

Varje år genomförs en medarbetarundersökning som mäter medarbetarnas engagemang i verksamheten, 
chefernas förmåga att tillvarata och öka engagemanget samt styrningen av organisationen. Svarsfrekvensen i 
undersökningen uppgick 2021 till 90 procent, vilket visar på ett högt engagemang. HME (Hållbart 
medarbetarengagemang) uppgick till 80,9 2021, vilket kan jämföras med 79,7 för 2020. Stadens HME har under 
de senaste åren legat stabilt och på en hög nivå. 

Systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) 

I den årliga uppföljningen av stadens systematiska arbetsmiljöarbete för 2020 noterades ett antal 
utvecklingsområden, som staden arbetat med under året: 

• Vidareutvecklat processer och systemstöd för rapportering och utredning av tillbud, olycksfall, 
färdolycksfall och arbetssjukdomar hos medarbetare. 

• Erbjudit stadens chefer och skyddsombud öppna grundläggande arbetsmiljöutbildningar med stöd av 
smarta digitala lösningar för att öka möjligheten till utbildning oberoende av tid och rum. 

• Förbättrat processer och arbetssätt gällande hur staden genomför riskbedömningar vid förändringar i 
verksamheten. 

• Ständigt förbättrat systematiken i hantering av händelser avseende arbetsmiljö genom att se över 
möjligheterna att vidareutveckla digitala arbetssätt. 

Den snabba digitala utvecklingen medför nya effektiva arbetssätt, vilket även påverkar arbetsmiljön. Detta 
medför krav på informations- och utbildningsinsatser för chefer och medarbetare för att fortsatt bibehålla en 
hållbar arbetshälsa i en digital omgivning. 

Antal medarbetare 

Antalet medarbetare i staden uppgår till 2 074 per 31 december 2021, vilket är en minskning med 59 medarbetare 
jämfört med motsvarande period 2020. Bakgrunden är anpassning i verksamheterna utifrån minskade volymer 
inom främst barn- och utbildningsförvaltningen. 

Årsarbetare och anställda 

Antal 2021 2020 Förändring Förändring 
% 

Årsarbetare 2 074 2 133 -59 -2,8 

Totalt anställda 2 269 2 326 -57 -2,5 

Tillsvidareanställda kvinnor 1 539 1 597 -58 -3,6 

Tillsvidareanställda män 494 491 3 0,6 

Totalt tillsvidareanställda 2 033 2 088 -55 -2,6 

Visstidsanställda kvinnor 158 160 -2 -1,3 

Visstidsanställda män 78 79 -1 -1,3 

Totalt visstidsanställda 236 239 -3 -1,3 
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Antal 2021 2020 Förändring Förändring 
% 

Anställda per åldersgrupp:    0 

<30 år 202 222 -20 -9,0 

30 -49 år 1 113 1 106 7 0,6 

50 -59 år 580 594 -14 -2,4 

>60 år 374 404 -30 -7,4 

Antalet tillsvidareanställda i staden uppgår per 31 december 2021 till 2 033, vilket är en minskning med 55 
medarbetare jämfört med motsvarande period 2020. Minskningen beror på att förvaltningarna har anpassat 
verksamheten utifrån justerande volymer och behov, men även i form av kontinuerliga effektiviseringar genom 
utvecklade arbetssätt samt genom att säkerställa rätt kompetens på rätt plats. 

Antalet visstidsanställningar har fortsatt minska även under 2021 för att möjliggöra för fler heltidsanställningar. 

Tillsvidareanställda per förvaltning 

Antal 2021 2020 Förändring Förändring 
% 

Stadsledningsförvaltningen 110 113 -3 -2,7 

Tekniska förvaltningen 49 42 7 16,7 

Förvaltningen för arbetsmarknad, kultur och fritid 129 136 -7 -5,1 

Barn- och utbildningsförvaltningen 1 086 1 153 -67 -5,8 

Socialförvaltningen 181 179 2 1,1 

Omvårdnadsförvaltningen 424 412 12 2,9 

Miljö- och byggnadsförvaltningen 54 53 1 1,9 

Totalt 2 033 2 088 -55 -2,6 

Sjukfrånvaro 

Stadens totala sjukfrånvaro för perioden januari-december 2021 är 7,7 procent, vilket är en minskning med 1,4 
procentenheter jämfört med motsvarade period 2020 (9,1 %). Minskningen är förväntad och beror på minskad 
smittspridning totalt över året till följd av pandemin. 

Långtidsfrånvaron ligger på en låg nivå i relation till länet och riket medan korttidsfrånvaron är svår att jämföra i 
år på grund av olika effekter av pandemin. Staden fortsätter arbeta med riktade insatser för att sänka 
sjukfrånvaron. 

Procent 2021 2020 Förändring 

Total sjukfrånvaro, andel av ordinarie arbetstid 7,7 9,1 -1,4 

Korttidssjukfrånvaro (<15 dagar) 4,0 4,6 -0,6 

Långtidssjukfrånvaro (>60 dagar) 2,2 2,3 -0,1 

Kvinnor 8,3 10,0 -1,7 

Män 5,6 6,3 -0,7 

Under 30 år 8,4 8,1 0,3 

30 -49 år 6,9 8,2 -1,3 

Över 49 år 8,3 9,5 -1,2 

Långtidssjukfrånvaro (>60 dagar), andel av total sjukfrånvarotid 28,4 25,1 3,3 

Tvärsektoriella frågor 

Solna stad har väl utvecklade metoder för att arbeta med de tvärsektoriella frågorna; internationellt arbete, 
likabehandlingsarbete och strategiskt miljö- och klimatarbete. Kommunstyrelsen, kommittéer och råd skapar 
tillsammans med stadsledningsförvaltningen förutsättningar för arbetet bland annat genom styrdokument, 
kunskapsuppbyggnad, erfarenhetsutbyte och samarbete. Nämnderna har uppdraget att använda de tvärsektoriella 
perspektiven för att utveckla den egna verksamheten och stödja nämndens måluppfyllelse. Det tvärsektoriella 
arbetet följs upp i delårsrapport och årsredovisning. 

Internationellt 

Stadens internationella arbete används som en metod i verksamhets- och kvalitetsutveckling samt som ett 
verktyg för att rusta barn och unga för en framtid med täta kontakter över nations- och kulturgränser. 

Pandemin har fortsatt haft stor påverkan på det internationella arbetet. Den omställning från fysiska till digitala 
möten och utbyten som påbörjades under föregående år har förstärkts och vidareutvecklats under året. 

Långsiktiga relationer - framgångsfaktor i internationellt arbete 
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Staden är medlem i de europeiska nätverken Eurocities och European Forum for Urban Security (Efus) samt har 
ett väletablerat samarbete med vissa av sina vänorter. Förutom kunskap om aktuell europeisk utveckling och 
policy inom respektive område ger nätverken möjlighet till kunskaps- och erfarenhetsutbyte samt ömsesidigt 
lärande med kollegor från andra europeiska städer. 

Staden är aktiv i Eurocities Social Affairs Forum som fokuserar på sociala frågor i vid bemärkelse, från förskola 
till äldreomsorg. Nätverket har under året arrangerat ett stort antal digitala seminarier liksom interaktiva dialog- 
och arbetsgruppsmöten för fortsatt kunskapsöverföring och utbyte. Fokus har varit på hur städer arbetar för att 
tackla effekterna av pandemin samt utveckling av nya arbetsformer och metoder för att tillgodose medborgarnas 
behov av service. 

I EU:s Regionkommittés initiativ "Cities and Regions for integration" delar Solna och andra städer och regioner 
med sig av exempel på framgångsrikt arbete för integration av flyktingar och migranter. Solnamodellen för att 
stödja nyanlända till arbete väcker fortsatt stort europeiskt intresse. Modellen har presenterats vid seminarier och 
möten arrangerade av EU-kommissionen, Regionkommittén och Eurocities. Den är också ett av tre svenska 
exempel i en studie av integrationsmodeller gjord av British Institute på uppdrag av Regionkommittén. 

Det stora nordiska vänortsmötet på temat "Hållbarhet" har arrangerats digitalt med Gladsaxe, Danmark som 
värdstad. Solna och vänorten Valmiera i Lettland har firat 30 år av samarbete på temat "Dåtid, Nutid, Framtid" 
samt genom erfarenhetsutbytesseminarier om stadsplanering respektive utbildning. Även detta evenemang har 
genomförts digitalt. 

Fokus på verksamhets- och kvalitetsutveckling 

Eurocities arbetsgrupper ger medarbetare inom barn- och förskolenämnden, skolnämnden, 
omvårdnadsnämnden och kompetensnämnden tillgång till ett nätverk av kollegor i andra europeiska städer för 
utbyte och samarbete kring gemensamma frågor. Arbetsgrupperna lägger särskilt fokus på att synliggöra goda 
exempel samt innovativa arbetssätt och metoder. Intressanta teman har bland annat varit metoder för att bryta 
ensamhet och isolering, skapa generationsöverskridande mötesplatser samt sociala innovationer för att möta 
sociala utmaningar. Det digitala mötesformatet har gjort det möjligt för fler medarbetare att delta. 

Stadsledningsförvaltningen leder projektet "Digitalt medarbetarskap" som finansieras av Europeiska 
Socialfonden. Projektets syfte är att bygga en organisation för hållbar digital utveckling och stärka den digitala 
kompetensen hos anställda i förskola, fritidsverksamhet, förskoleklass samt vård och omsorg. De 
kompetensutvecklingsinsatser som genomförs inom projektet har anpassats utifrån respektive målgrupps 
förutsättningar och behov, såväl innehållsmässigt som när det gäller utbildningsmetod. I samband med 
Europadagen arrangerade internationella kommittén ett digitalt seminarium där erfarenheter från projektet 
presenterades, liksom verksamheten vid vänorten Gladsaxes pedagogiska center som stödjer förskolor och 
skolor med digitala verktyg och metoder. Projektet har även presenterats vid ett seminarium i Bryssel, 
samarrangerat av Regionkommittén och Eurocities, där goda exempel från EU-projekt lyftes fram. 

Barn- och förskolenämnden och skolnämnden har ansökt om ackreditering inom EU-programmet Erasmus+ 
för förskola, grundskola, modersmål och särskola. Syftet är att få en sammanhållen internationell 
fortbildningsinsats för samtliga verksamheter samt möjlighet till utbyten för elever. Ackreditering ger förenklad 
tillgång till programmets fortbildnings- och utbytesaktiviteter och omfattar perioden 2022-2027. 

Omvårdnadsnämnden har ett långsiktigt samarbete med ett kanadensiskt universitet som studerar skandinavisk 
äldreomsorg. De kanadensiska studenterna har under året fått ta del av nämndens arbete i digital 
gästföreläsningsform. Socialnämndens utvecklingsprogram ”Nyfiken på Europa” ger arbetsgrupper möjlighet att 
studera intressanta europeiska exempel inom socialtjänst. 

Tekniska nämnden och miljö- och hälsoskyddsnämnden har deltagit i en projektansökan till EU:s program för 
forskning och innovation med fokus på att bidra EU:s övergripande strategi för att bli världens första 
klimatneutrala kontinent till 2050. Syftet med det delprojekt staden, tillsammans med Stockholms stad och flera 
grannkommuner, ansökte om var att utveckla naturvärden och sociala värden i Järvakilen. Ansökan beviljades 
inte finansiering men idéerna och den samverkan som utvecklats kan komma att tas tillvara i andra samarbeten. 

Rusta barn och unga för framtiden 

Förskolan Thors finska avdelning Haren har etablerat kontakt med en förskola i vänorten Pirkkala i Finland för 
ett samarbete i syfte att utbyta erfarenheter. 

Skolambassadörer för EU som utbildats av universitets- och högskolerådet finns på tre skolor i Solna. 
Skolambassadörens uppdrag är att stödja skolutveckling med fokus på EU och möjligheter till utbyte och 
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samarbete. Barn- och utbildningsförvaltningen arbetar med att utöka antalet skolambassadörer både till att 
omfatta fler skolor och att fler ambassadörer ska vara verksamma vid en och samma skola. 

Solna Gymnasium leder och deltar i flera EU-projekt på teman som hållbart entreprenörskap och innovationer, 
klimatförändringar och hållbar utveckling samt metodutvecklingsutbyte mellan idrottsgymnasier. Gymnasiet har 
fått en ansökan om ackreditering inom Erasmus+ programmet beviljad. Det innebär att skolan nu har ett 
förenklat förfarande för att söka finansiering för internationella utbyten som till exempel fortbildningsinsatser för 
lärare eller utbyten för elever. Ulriksdalsskolan har ett långsiktigt samarbete med en skola i Beijing, Kina, med 
fokus på språk, kultur och interkulturell kompetens för elever samt pedagogiskt utbyte för lärare. 

Europadagen har uppmärksammats genom tävlingen "Vem vet mest om EU?" mellan åttondeklassare i Solnas 
skolor. Syftet är att öka elevernas kunskap om och intresse för EU-frågor. Internationella kommittén kan ge 
bidrag till barn och ungdomar för internationella studieresor som arrangeras av skolor, ungdomsverksamheter 
eller ideella föreningar i Solna. På grund av pandemin har ingen ansökningsomgång genomförts under året. 

Internationella erfarenheter förvaltas i verksamheterna för att bidra till stadens övergripande mål och nämndmål 
om trygghet, bemötande, och nöjdhet samt motverka social isolering inom omvårdnad liksom gott stöd till 
solnaborna för att uppnå egen försörjning. De bidrar även till nämndmål om hög kvalitet och trygghet i förskola 
och pedagogisk omsorg samt tillgängligt lärande, goda kunskapsresultat och elever väl förberedd för vidare 
studier eller yrkeslivet. 

Likabehandling 

Stadens likabehandlingsarbete syftar till att medborgarna ska få likvärdigt bemötande och service i mötet med 
stadens verksamheter. Arbetet ska även vara en del av verksamhets- och kvalitetsutvecklingen, vilket innebär att 
det kort- och långsiktiga likabehandlingsarbetet drivs och vidareutvecklas av chefer och medarbetare inom 
samtliga verksamheter. 

Under 2021 har samtliga nämnders verksamheter påverkats av pandemin i många avseenden, vilket har tvingat 
fram nya lösningar, rutiner och prioriteringar för att kunna skapa rätt förutsättningar för ett likvärdigt bemötande 
och en likvärdig service till solnaborna. 

Fokus på tillgänglighet, värdegrund och förhållningssätt 

Under 2021 har ett gediget arbete fortsatt för att tillgänglighetsanpassa stadens webbplats och 
informationsmaterial. Nya e-tjänster har lanserats under året och webbplatsen har fått förbättrad funktionalitet. I 
mötet med stadens kontaktcenter erbjuds flera alternativa kontaktvägar för solnaborna. Kontakt kan ske via 
telefon, webbformulär, sociala medier eller besök i stadshuset. Service kan även ges på olika språk. 

Likabehandlingsperspektivet ingår i utbildningar för både chefer och medarbetare. Den grundläggande 
likabehandlingsutbildningen finns tillgänglig digitalt och erbjuds samtliga medarbetare. 

Likabehandlingskommittén kan ge bidrag till verksamheter för utveckling av likabehandlingsarbetet, gärna 
pilotprojekt med fokus på metodutveckling. För 2021 beviljades Solna stadsbibliotek likabehandlingsbidrag för 
att utveckla aktiviteter för barn med funktionsnedsättning. Likabehandlingskommittén delar även ut ett pris till 
en verksamhet eller en person som under året arbetat framgångsrikt med likabehandling på ett utvecklande och 
nyskapande sätt och i år gick priset till en lärare på Solna gymnasium. 

Likabehandlingskommittén har uppmärksammat Internationella kvinnodagen med ett seminarium på temat 
”Kvinnliga förebilder som arbetar för att bryta äldres ensamhet och isolering" samt i samarbete med 
Trygghetsrådet arrangerat ett frukostseminarium om hedersrelaterat förtryck och våld. 

Skolnämnden har under 2021 fortsatt fokus på värdegrundsarbete och att arbeta för en likvärdig skola. Arbetet 
mot våld i nära relationer som även omfattar hedersvåld riktar sig både till stadens äldre och till personer med 
funktionsnedsättning. Samverkansrutiner är framtagna mellan omvårdnadsnämnden och socialnämnden. 

Omvårdnadsnämndens arbete för att öka hälsa, välbefinnande och livsglädje hos äldre fortsätter. Detta sker 
bland annat genom samverkan med frivilligorganisationer och andra volontärer och har som syfte att bryta social 
isolering, ge social stimulans samt erbjuda friskvård- och/eller kulturaktiviteter. Handläggarna på 
myndighetsavdelningen har utbildning i normkritiskt tänkande, likabehandling och att arbeta för att undvika 
kränkande särbehandling. 

Inom socialnämnden har fokus varit att säkerställa att alla medborgare får det stöd de har rätt till även under 
pandemin. Tekniska nämnden beaktar tillgängligheten i kommunens lokaler i löpande fastighetsdrift och 
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investeringsprojekt. 

Andelen solnabor som är födda i ett annat land är stor och det finns en mångfald bland boende, företagare och 
medarbetare. Det är därför viktigt att det finns förståelse för andra kulturer och insikt om vikten av tydlig 
kommunikation. Som ett steg i att utveckla stödet för nyanlända och säkerställa att de får ett likvärdigt stöd, har 
berörda verksamheter inom kompetensnämnden kompetensutvecklats inom normmedvetenhet och bemötande. 

Aktiviteter inom likabehandlingsområdet bidrar till att uppfylla stadens övergripande mål och till ett stort antal 
nämndmål som gott bemötande, trygghet, samverkan och god kvalitet inom omvårdad samt att socialtjänstens 
insatser ska ges utifrån individens behov med fokus på ett helhetsperspektiv. De bidrar även till målen att barnen 
är trygga i förskolan och att utbildningen ska vara tillgänglig och anpassas efter alla elevers förutsättningar, samt 
att stadens lokaler ska vara ändamålsenliga och tillgängliga. Gott stöd till solnabor att uppnå egenförsörjning, 
goda resultat inom vuxenutbildningen samt goda förutsättningar för nyanlända att starta sina nya liv är ytterligare 
relevanta nämndmål. 

Kommunstyrelsen bistår, genom likabehandlingskommittén och stadsledningsförvaltningen, även nämnderna i 
deras likabehandlingsarbete. Arbetet bidrar på detta sätt både till stadens övergripande mål och till olika 
nämnders mål. 

Miljö och klimat 

Solna stads miljöpolicy och miljöstrategi lägger fast tre fokusområden för stadens miljöarbete: en hållbar 
stadsutveckling, en effektiv resursanvändning och en god livsmiljö. Miljöpolicyn och miljöstrategin är en viktig 
del i arbetet med att nå stadens vision om att Solna ska växa och utvecklas hållbart för alla solnabor. Det är 
kommunstyrelsen med hjälp av stadsledningsförvaltningen som har det övergripande ansvaret att samordna och 
följa upp stadens strategiska miljöarbete. 

Nämnderna har i sina årsredovisningar beskrivit genomförda aktiviteter inom miljöområdet utifrån de tre 
fokusområdena. I de nämnder där miljörelaterade nämndmål finns har även aktiviteter som bidrar till dessa 
beskrivits. I stadens årsredovisning redovisas ett antal av de viktigaste aktiviteterna som bidragit till stadens mål 
och fokusområden inom miljöområdet. 

Ett antal nyckeltal har integrerats i stadens styrsystem och följs upp i samband med delårsrapporter och 
årsredovisning. Därtill har det tvärsektoriella perspektivet på miljö stärkts kring klimatfrågorna. 

Hållbar stadsutveckling 

Solna har som mål att växa på ett hållbart sätt. Under året har arbetet för en hållbar stadsutveckling fortsatt genom 
att skapa förutsättningar för ett effektivt markutnyttjande, ett resurseffektivt byggande och en klimatsmart stad 
fortsatt. I samband med utarbetande av exploateringsavtal har under året flertalet miljökonsekvensbeskrivningar, 
dagvattenutredningar (med tillhörande skyfallsutredningar), undersökningar om betydande miljöpåverkan, 
naturutredningar, bullerutredningar, luftutredningar och miljöprogram granskats. 

Utvecklingen i området kring Mälarbanan, Solna station, längs Solnavägen och Solna Business Park är exempel 
på hållbar stadsutveckling. Satsningar görs också på att underlätta för invånare att använda kollektivtrafik och att 
cykla. 

Dagvattenstrategin är ett fortsatt effektivt verktyg för att säkerställa en god dagvattenhantering. En analys av 
Solnas gröna infrastruktur har genomförts under 2021 med syftet att bevara Solnas biologiska mångfald. 

Tidningen Focus kom under perioden ut med sin ranking ”Bäst att leva” som har ett antal underkategorier. I 
kategorin hållbarhet - Agenda 2030 är Solna stad rankad som nummer ett bland Sveriges kommuner. 

Effektiv resursanvändning 

Som ett led i att främja en effektiv resursanvändning skapas förutsättningar för solnaborna att resa miljövänligt 
genom arbetet med utbyggnad av tunnelbanan, Mälarbanan och övrig kollektivtrafik, utbyggnad av cykel- och 
gångvägar samt genom att nybyggnad sker i goda kollektivtrafiklägen. En särskild satsning har genomförts på 
utveckling av kollektivtrafikfält på Huvudstaleden för att förbättra för stombussarna. 

Solnas invånare och företag har störst andel fossiloberoende personbilar i riket (29,0 %) och i den egna 
kommunala fordonsflottan är motsvarande andel 53,4 procent, vilket är tydligt över länet och riket. För att ställa 
om biltrafiken från fossila bränslen till förnyelsebara källor krävs bland annat investeringar i elinfrastrukturen. 
Under året har beslut fattats om detaljplaner och bygglov som syftar till att stärka det regionala elnätet och 
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därmed möta det ökade behovet av elförsörjning i staden och regionen. 

Solna har näst minst avfall i riket mätt i kilo per invånare. Som en del i Solna stads matstrategi, som antogs 2020, 
har arbetet med att minska matsvinnet på stadens förskolor pågått. Miljökrav har också ställts i ett antal 
upphandlingar, exempelvis i upphandling av livsmedel. 

Den nya upphandlingsstrategin med tillhörande riktlinjer utifrån ett socialt, ekonomiskt och miljömässigt 
perspektiv har stärkt arbetet och idag ställs miljö- och klimatkrav i nästan alla upphandlingar och inköp. 

Under året har ett projekt för att testa nya miljö- och klimatvänliga konstgräsmaterial genomförts. Staden har 
byggt en testanläggning på Råstasjöns IP som har gjort det möjligt att testa olika alternativa konstgräsmaterial 
parallellt. Testanläggningen består av fyra fotbollsplaner som anläggs med fossilfria och naturliga alternativ till 
fyllnadsmaterial. 

God livsmiljö 

Som ett led i arbetet för att främja en god livsmiljö har flera aktiviteter genomförts. Ett lokalt åtgärdsprogram för 
Igelbäcken har tagits fram. Under året har en uppdatering av åtgärdsprogrammet för Igelbäcken, Edsviken och 
Lilla Värtan antagits. Ett unikt växtfilterprojekt det första i sitt slag har fortsatt under året. Syftet med 
växtfilterprojektet är att rena dagvatten från föroreningar. Projektering för dagvattendamm i Huvudsta har 
genomförts. 

För att skapa förutsättningar för en god luftkvalitet mäter staden sedan första januari 2019 halterna av 
luftföroreningarna kvävedioxid (NO2) och partiklar (PM10) i luften längs Råsundavägen. Resultatet från mätåret 
2020 sammanställdes under våren och resultatet visar på god luftkvalitet i staden (inga överskridande av 
miljökvalitetsnormer). Mätningarna fortsätter även under 2022. Under våren utfördes dammbindningsåtgärder på 
Frösundaleden och Råsundavägen för att förbättra luftkvaliteten längs dessa trafikerade stråk. 

"Växthusgasutsläpp per invånare" visar att staden fortsätter minska sina geografiska utsläpp från 1,70 ton per 
invånare 2018 till 1,64 ton per invånare 2019 (senast tillgängliga siffror). Utsläppen har kontinuerligt minskat 
sedan mätningarna började och är mer än halverade jämfört med startåret 1990 (4,02 ton/invånare). 
Växthusgasutsläppen i Solna ligger långt under medel i riket (4,94 ton/invånare) och länet (2,39 ton/invånare). 
Solna tillhör de tiotalet kommuner med lägst utsläpp per invånare i riket. 

Under året har kommunstyrelsen samordnat uppdraget kring klimatkommunikation och under hösten genomfört 
kommunikationsinsatser med syfte att öka medvetenheten och kunskapen kring klimatfrågor bland Solnas 
näringsliv, civilsamhälle och medborgare. Exempelvis invigdes en klimatutställning på Solna stadsbibliotek i 
oktober. Vidare startade ett klimat- och hållbarhetsnätverk under året för hållbarhetschefer vars verksamheter är 
verksamma i Solna. 

Förväntad utveckling 

Pandemin har fått globalt omfattande effekter på hälsa, levnadsförhållanden, utbildning och ekonomi. Den 
naturliga prognosen efter en djup lågkonjunktur är en period med återställande hög tillväxt. 

Skatteunderlagstillväxten 2020 var den lägsta på tio år, främst för att lönesumman bara ökade med cirka 1 
procent. Att inkomster från arbetslöshetsersättning och sjukpenning ökade kraftigt kompenserade delvis den 
svaga lönesumman, i hög grad till följd av tillfälliga åtgärder som beslutats för att mildra effekterna av pandemin. 
Skatteunderlagets långsamma ökning innebär en real urholkning av skatteintäkterna per invånare. Sammantaget 
ökar behovet av de resurser som krävs för att upprätthålla välfärden på dagens nivå snabbare än skatteintäkterna. 
Inflationen faller tillbaka under 2022 efter att ha drivits upp under 2021 av höga energipriser. 

Framöver kommer en normalisering även på arbetsmarknaden, efter en ökning av antalet arbetade timmar under 
2021 och 2022, för att återställa fallet under 2020. Det förutsätter dock en framgångsrik strukturomvandling, då 
många arbetstillfällen som har försvunnit i lågkonjunkturen inte kommer att komma tillbaka, när efterfrågan 
återhämtat sig. Det innebär att arbetslösa måste söka sig till nya sektorer och nya yrken, vilket ofta förutsätter att 
arbetskraftens kompetens anpassas genom utbildning och omskolning. En utmaning är att arbetsmarknaden 
redan före krisen var polariserad med en relativt stor grupp som hade svårt att etablera sig också vid stark 
konjunktur. 

Näringsliv och arbetsmarknad  
 
Under 2020 förvärrades lågkonjunkturen av pandemin, som slog hårt mot näringsliv och arbetsmarknad i 
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Stockholms län. Antalet företagskonkurser, varsel och korttidspermitteringar ökade och arbetslösheten steg. 
Tjänstesektorn drabbades hårt och däribland besöksnäringen och uppdragsverksamheten. Sammantaget fortsatte 
dock antalet arbetsplatser i Solna att fortsätta öka under 2020 och under 2021 har en återhämtning skett i form 
av att arbetslösheten ligger nu åter på ungefär samma nivå i Solna som före pandemin. 

För Solna stads del behöver fokus ligga på att möta effekterna av konjunkturförsämringen som förstärktes av 
pandemin. Staden har länge haft ett av de bästa företagsklimaten i landet till följd av bland annat stadens 
strategiska läge, goda kommunikationer och ett välutvecklat samarbete med de lokala företagen. Det har funnits 
en stor efterfrågan på etablering i Solna från företag, inte minst från kunskaps- och tjänsteintensiva företag. Solna 
ska fortsatt skapa goda förutsättningar för företag att etablera sig och växa i staden genom att erbjuda god service 
och attraktiva etablerings- och expansionsmöjligheter. 

Staden behöver också intensifiera sitt arbetsmarknadsarbete för att rusta solnaborna för att delvis möta en 
förändrad arbetsmarknad. Solna har en god arbetsmarknad med många arbetsgivare inom privat och offentlig 
sektor och har länge bedrivit ett systematiskt arbete, genom Solnamodellen, för att få solnabor att gå från bidrag 
till egen försörjning via arbete eller studier. Det har gett goda resultat i form av låg arbetslöshet och minskat 
ekonomiskt bistånd, där andelen biståndsmottagare är bland de lägsta i landet. 

Utveckling av Solna stads verksamheter och fortsatt god ekonomi 

Även Solnas stads ekonomiska förutsättningar har förändrats till följd av pandemin. De hittillsvarande 
kommunalekonomiska utmaningarna kopplat till den demografiska utvecklingen finns fortsatt kvar och har 
förstärkts av pandemin. Staden kommer därför behöva intensifiera arbetet med att utveckla stadens 
verksamheter och arbetssätt för att kunna möta de ökande välfärdsbehoven, som följer av den demografiska 
utvecklingen. Detta kommer att ställa krav på prioriteringar, effektiviseringar och verksamhetsutveckling i 
stadens verksamheter. 
 
Kommunstyrelsen fick därför i uppdrag 2020 att driva ett utvecklingsarbete om hur stadens verksamheter såsom 
äldreomsorg, skola och förskola behöver utvecklas till år 2025. Arbetet med uppdraget avrapporterades i slutet av 
2020 till kommunstyrelsen och samtliga nämnder fick också i uppdrag av kommunfullmäktige att under 2021 
säkerställa att erfarenheterna och lärdomarna från hanteringen av pandemin tillvaratas i utvecklingen av 
verksamheterna. Fokus ligger på prioritering, hur samverkan med näringsliv och civilsamhälle kan utvecklas, hur 
samverkan inom staden kan utvecklas, hur personalen kan nyttjas på bästa möjliga sätt och på hur it och 
digitalisering kan användas som verktyg för att effektivisera och förbättra välfärdsleveransen. 

Stadsutveckling och trafik 

Solna har tagit ett stort ansvar för försörjningen av nya bostäder och arbetsplatser i Stockholmsregionen. Stadens 
befolkning har vuxit med 48 procent under perioden 2000-2021 och uppgick vid årsskiftet till 84 187 invånare. 
Staden avser även fortsättningsvis att ta ett stort ansvar för regionens tillväxt, i en takt som staden och 
solnaborna mäktar med. Staden planerar för att det ska byggas ungefär 800 nya bostäder per år i olika boende- 
och upplåtelseformer. Det finns, trots konjunkturnedgången och pandemin, ett fortsatt intresse från bygg- och 
fastighetsaktörer att utveckla nya projekt i Solna. 

Inriktningen i översiktsplanen är att fortsätta utveckla Solna i en takt som staden och solnaborna mäktar med. 
Arbetet med de nuvarande utvecklingsområdena - Arenastaden, Hagastaden, Nya Ulriksdal, Järvastaden, Solna 
centrum samt Ingenting i Huvudsta - ska fullföljas, samtidigt som Hagalunds arbetsplatsområde, Solna strand, 
Solna Business Park samt Huvudsta ska prövas som nya utvecklingsområden för bostäder och arbetsplatser. I det 
perspektivet är det också viktigt att säkerställa att stadsutvecklingen samordnas med planeringen för olika typer 
av service, så att de nya stadsdelarna kan försörjas med förskola, skola, äldreomsorg, gruppbostäder, 
fritidsverksamhet, teknisk infrastruktur och annan kommunal service. Det ställer krav på staden att bygga ut den 
kommunala servicen i den takt och i de områden som Solna växer, för att kunna svara upp mot stadens 
åtaganden. 

Trafiken är en stor utmaning för Solna. En fortsatt utbyggnad av kollektivtrafiken med bland annat den nya 
tunnelbanan, en ny pendeltågsstation i Huvudsta och stombussnätet är nödvändig för att Solna ska kunna 
fortsätta växa och nå klimatstrategins mål. För närvarande pågår arbetet med utbyggnaden av den nya 
tunnelbanan till Arenastaden, liksom planeringen för utbyggnaden av Mälarbanan genom Solna. Det kommer 
fortsatt att vara ett stort fokus på planering och utbyggnad av infrastruktur, som påverkar Solna under de 
kommande åren. 

Behov av utbyggnad av den kommunala servicen 
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De närmaste tre åren bedöms befolkningsökningen vara begränsad i Solna och andra stockholmskommuner på 
grund av lågkonjunkturen och nedgången i byggkonjunkturen. Den lägre befolkningsökningen har pågått några 
år och blir nu tydligare under pandemin och lågkonjunkturen. Därför blir det sannolikt också en begränsad 
ökning av behovet av personal och lokaler. Det tillkommer dessutom en del lokaler genom exploateringsprojekt 
samt genom tillkommande verksamheter utförda av privata utförare inom bland annat förskola och skola. 

Utifrån förutsättningen att byggkonjunkturen därefter kommer igång innebär nuvarande befolkningsprognos att 
det sedan kommer finnas behov av ytterligare en förskola om 80 platser var tredje år samt en grundskola och ett 
gymnasium ungefär var åttonde år. Vad av detta som staden behöver uppföra, påverkas av tillkomsten av 
fristående förskolor och skolor, samarbetet i länet, ledig kapacitet i befintliga lokaler och tillkommande platser 
vid nybyggnation, som har avtalats om i exploateringsavtal med exploatörer. 

Främst på högstadiet och gymnasiet är det vanligt att elever som bor i Solna väljer att gå i fristående skolor, men 
även i Stockholm stads skolor. Om mönstret inom förskola och skola består innebär det att behovet av 
tillkommande kommunala verksamheter i Solna blir lägre än vad befolkningsprognosen indikerar. Behoven av 
gymnasieplatser kommer att hanteras inom ramen för nuvarande gemensamma gymnasieregion. 

I Solna ökar antalet äldre i en långsammare takt och i ett senare skede jämfört med i resten av Sverige. Ökningen 
sker främst i åldersgruppen 80-89 år medan åldersgruppen 65-79 år har en relativt mindre ökning och 
åldersgruppen äldre än 90 år är stabil de närmsta tio åren. Det innebär sammantaget att behovet av platser i vård- 
och omsorgsboende har minskat tydligt under 2020-2021 och först efter 2027 bedöms behovet öka över 
hittillsvarande nivå. Enligt befolkningsprognosen kommer det behövas ytterligare ett vård- och omsorgsboende 
under det kommande decenniet med ungefär 2028-2030 som startår. Det kommer i stället finnas ett visst ökat 
behov av hemtjänst. 

Utifrån befolkningsprognosen finns också ett behov av tillkommande LSS-bostäder. Det finns behov av såväl 
gruppboenden som enskilda lägenheter för denna målgrupp. Det kommer enligt prognosen finnas behov av 
motsvarande 3 nya gruppboenden för LSS under kommande femårsperiod för att möta befolkningsutvecklingen. 
Behovet av LSS-boenden bedöms kunna mötas genom tillkommande platser vid nybyggnation, som har avtalats 
om i exploateringsavtal med exploatörer. 

Utbyggnaden av den kommunala servicen behöver ske på ett ekonomiskt ansvarsfullt sätt. De långsiktiga 
investeringsbehoven måste balanseras mot behoven i den löpande verksamheten. Det ställer krav på prioritering 
och effektivisering i stadens verksamheter. I detta sammanhang är det också viktigt att beräkna hur stor andel av 
investeringsbehovet som staden behöver svara för och hur mycket externa intressenter kan tillhandahålla. 
Målsättningen är att finansieringen av den infrastruktur och välfärd som krävs för utbyggnaden ska ske inom 
respektive exploateringsprojekt. I driftverksamheten är det på motsvarande sätt viktigt att ta ställning till vilka 
delar och vilken andel som stadens verksamhet ska utföras i egen regi och vad andra intressenter kan stå för. 

Staden är, enligt bosättningslagen, skyldig att ta emot och bosätta nyanlända som har fått permanent 
uppehållstillstånd. Solnas kommuntal från Migrationsverket var till 97 nyanlända under 2021 och är 80 nyanlända 
under 2022. Åtagandet ställer krav på ett fortsatt nära samarbete för att ordna boende, skolgång, 
samhällsorientering med mera som ger de nya solnaborna en bra start på livet i Sverige. 

Konkurrensutsättning 

Staden har cirka 600 aktiva avtal med över 500 olika leverantörer. Hittills under året har upphandling och avrop 
skett inom en rad olika områden. Upphandlingsarbetet pågår i stort sett utan avvikelser. Staden använder ofta 
avrop på ramavtal inom Stockholms inköpscentral samt SKR:s ramavtal för anskaffning av varor och tjänster. 
Utöver det har en rad upphandlingar/avrop genomförts inom bland annat följande områden; tekniska konsulter, 
IT-konsulter, möbler för skolan, livsmedel, persontransporter, catering, ledarutveckling, befolkningsprognos 
samt olika it-system. 

Även inom fastighet och stadsmiljö har ett större antal upphandlingar/avrop gjorts inom bland annat följande 
områden; nybyggnation av sopsug, ramavtal för asfaltbeläggning, skötsel av naturmark, cykel- och gångbanor, 
skadedjurssanering samt ramavtal för el-entreprenader. Vidare genomförs en rad upphandlingar inom ramen för 
stadens exploateringsprojekt. Utifrån nämndernas konkurrensplaner sker planering av kommande års 
upphandlingsbehov. 

Under 2021 har arbetet med att dra nytta av gemensamma resurser och effektivisera arbetet inom upphandlings- 
och avtalsområdet fortsatt. Detta sker främst inom satsningen på effektivare inköps- och uppföljningsprocesser. 
Effektiva inköp ska leda till att förenkla den administrativa processen kring mindre inköp och uppföljning av 
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dessa. E-handeln ger också förenklade inköp och bättre avtalsuppföljning för aktuella varukategorier. Framöver 
kommer nya varugrupper och enklare tjänster adderas i e-handelsmodulen i ekonomisystemet. 

Avtalsuppföljningen sker främst inom respektive nämnd. Övrig avtalsuppföljning har främst gjorts för avtal som 
ska upphandlas på nytt enligt konkurrensplanen. Under hösten har internkontroll genomförts som del av 
avtalsuppföljningen. Där mindre avvikelser förkommit har dessa åtgärdats. Kommunstyrelsen har under året 
beslutat om ny upphandlingsstrategi med tillhörande riktlinjer i vilken de sociala, ekonomiska och miljömässiga 
hållbarhetsperspektiven har stärkts och det ställs också miljö- och klimatkrav i nästan alla upphandlingar och 
inköp. 

Vidare pågår ett arbete för att få en förbättrad kostnadskontroll och förenklad avtalsuppföljning med såväl 
systemstöd som nya arbetssätt för avtalsuppföljning. Under perioden genomfördes en Nöjd Upphandlings Index 
undersökning i vilken offererande leverantörer deltog och Solna erhöll ett av de högsta värdena bland deltagande 
kommuner (NUI 76). 

Intern kontroll 

Intern kontroll är en del av verksamhetsstyrningen som syftar till att säkerställa att de mål som 
kommunfullmäktige fastställt uppfylls. Avvikelser hanteras i enlighet med stadens reglemente för intern kontroll. 
Styrelse och nämnder ska i årsredovisningen rapportera om resultatet av uppföljningen av den intern kontrollen. 
Rapporten ska redovisa omfattningen av utförd uppföljning, utfallet och vidtagna åtgärder. Utifrån rapporterna 
gör kommunstyrelsen en analys och genomgång av internkontrollrapportering under året och föreslår åtgärder 
för kommande år. 

Planering och uppföljning av internkontrollen sker integrerat med övrig verksamhetsplanering i stadens 
verksamhetsstyrningssystem, vilket bidrar till en stabil och säker process för staden och för nämnderna kring 
intern kontroll. 

Det sammantagna intrycket utifrån redovisningen av 2021 är att processerna fungerar och att internkontrollen 
bidrar till utveckling av rutiner, processer och kontrollmoment. Vid avvikelser av omfattande art ska nämnden 
omgående informera kommunstyrelsen. En uppföljning av internkontrollen görs till respektive nämnd samt till 
kommunstyrelsen och kommunfullmäktige i årsredovisningen. 

Stadens nämnder 

Kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen leder, samordnar och har uppsikt över stadens samlade verksamheter. Kommunstyrelsen har 
också ansvar för arbetsgivarfrågor, mark- och exploateringsfrågor, trafik och översiktlig planering, frågor om 
näringspolitik samt ett övergripande integrationsansvar. Kommunstyrelsens verksamhetsplan och budget 
omfattar även valnämnden, överförmyndarnämnden, arvodeskommittén, internationella kommittén, 
likabehandlingskommittén, miljö- och demokratiberedningen, exploaterings- och fastighetsberedningen samt de 
rådgivande organen; rådet för funktionshinderfrågor, trygghetsrådet samt pensionärsrådet. 

Byggnadsnämnden 

Byggnadsnämnden är myndighet. Den ansvarar för frågor som rör detaljplaner, bygglov, byggnadsinspektion, 
kartframställning och mätningsarbeten. Enligt plan- och bygglagen ska byggnadsnämnden bland annat verka för 
en god byggnadskultur och en god stads- och landskapsmiljö. 

Tekniska nämnden 

Tekniska nämnden svarar för drift, underhåll och investeringar avseende stadens kommunaltekniska anläggningar 
såsom gator, byggnader, parker och grönområden. För att starta större investeringsprojekt krävs medgivande 
från kommunstyrelsens förvaltning. Vidare ansvarar nämnden för stadens parkeringsverksamhet samt den 
renhållning som staden enligt lag är skyldig att tillhandahålla. Tekniska nämnden är också trafiknämnd. 

Kultur- och fritidsnämnden 

Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för stadens kultur- och fritidsverksamhet. Inom ramen för nämndens 
verksamhet finns konstförvaltning, museer och publika kulturmiljöer, föreställningar och evenemang, bibliotek 
samt kulturskola. Bidrag till föreningar och anläggningar och lokaler för idrotts- och motionsverksamheten 
tillhandahålls. Mötesplatser erbjuder aktiviteter för ungdomar. 
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Skolnämnden 

Skolnämnden ansvarar för att barn och ungdomar mellan 6-16 år får sina behov av omsorg och obligatorisk 
utbildning tillgodosedda. Detta kan ske antingen inom ramen för Solna stads egna grundskoleverksamheter eller 
genom att vårdnadshavare väljer skola och omsorg i andra kommuners eller enskilda huvudmäns regi. Nämnden 
ansvarar även för ungdomsgymnasiet och gymnasiesärskolan. Eftersom eleverna har rätt att välja skola kan 
utbildningen antingen ske vid Solna Gymnasium eller i en friskola eller annan kommuns gymnasium. I nämndens 
ansvarsområde ingår också ungdomsmottagningen. 

Barn- och förskolenämnden 

Barn- och förskolenämnden ansvarar för att barn mellan 1-5 år erbjuds en god pedagogisk verksamhet där 
omsorg, lek och lärande är centralt för verksamheten. Detta kan ske antingen inom ramen för Solna stads egna 
förskoleenheter eller genom att vårdnadshavare väljer förskola eller annan pedagogisk omsorg i annan regi. 

Kompetensnämnden 

I kompetensnämndens ansvarsområde ingår arbetsmarknadsfrågor, vuxenutbildning samt mottagning av 
nyanlända enligt bosättningslagen. 

Socialnämnden 

Socialnämnden ansvarar för att utifrån individens behov erbjuda skydd och social service i form av råd, stöd eller 
behandling, så att den enskildes eller familjens egna resurser kan utvecklas och tillvaratas. Nämnden ansvarar 
också för att personer med psykiska funktionsnedsättning får stöd och därmed ökade möjligheter att leva som 
andra i samhället. Nämnden har ansvar för myndighetsutövning och styrs i huvudsak av socialtjänstlagen (SoL). 

Familjerättsnämnden 

Gemensamma familjerättsnämnden för Solna, Sundbyberg och Ekerö ger råd och stöd till separerade föräldrar 
och ansvarar för frågor som rör faderskap, adoption, skilsmässa, samarbetsavtal samt utredning om vårdnad, 
boende, och umgänge. Med den gemensamma nämnden ges bättre förutsättningar att upprätthålla och utveckla 
en god kvalitet. 

Omvårdnadsnämnden 

Omvårdnadsnämnden ansvarar för stadens äldreomsorg samt för omsorg om personer med 
funktionsnedsättning. Ansvarsområdet omfattar myndighetsutövning och verksamheterna styrs i stor 
utsträckning av socialtjänstlagen (SoL), hälso- och sjukvårdslagen (HSL) samt lagen om stöd och service till vissa 
funktionshindrade (LSS). Bland de verksamheter som nämnden ansvarar för finns boende, omsorg och service i 
ordinärt boende, daglig verksamhet, dagverksamhet, hälso- och sjukvård inom LSS-området med mera. 

Miljö- och hälsoskyddsnämnden 

Miljö- och hälsoskyddsnämnden ansvarar för tillsyn enligt miljöbalken, livsmedelslagen, smittskyddslagen, vissa 
delar av tobakslagen (platser med rökförbud) samt strålskyddslagen avseende strålskydd i solarier. Nämnden är 
även kommunstyrelsen behjälplig med kommunens övergripande miljöarbete samt bistår tekniska nämnden vid 
utvecklingen av avfallsfrågorna i staden. 

Överförmyndarnämnden 

Överförmyndarnämnden har dels till uppgift att ombesörja att de som av olika skäl inte klarar av att handha sin 
ekonomi med mera kan få hjälp av en god man, dels till uppgift att bevaka förmyndares hantering av underårigas 
förmögenheter. 

Valnämnden 

I varje kommun ska det finnas en valnämnd. Valnämnden ansvarar för förberedelse och genomförande av val på 
lokal nivå. Valnämnden ansvarar bland annat för att lämna förslag till indelning i valkretsar och valdistrikt, 
identifiera vallokaler, samt rekrytera och utbilda valförrättare. 

Kommittéer 

Staden har två kommittéer; Internationella kommittén och Likabehandlingskommittén. De båda kommittéerna är 
politiskt sammansatta beredningsorgan till kommunstyrelsen. Deras uppdrag är att samordna, stimulera, främja, 
kunskapsutveckla och följa stadens internationella arbete respektive arbetet med likabehandling. 
Stadsledningsförvaltningen stödjer kommittéernas arbete med personella resurser. 
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Revisionen 

Stadens revisorer ska enligt kommunallagen granska kommunstyrelsens och övriga nämnders verksamhet. 
Revisorerna ska bland annat granska om stadens årsredovisning har upprättats enligt den kommunala 
bokförings- och redovisningslagen och god redovisningssed. Revisorerna ska även pröva om verksamheten 
bedrivs på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. Vidare ska revisorerna pröva 
att den kontroll som utövas inom nämnderna är tillräcklig. 

Sammanställd redovisning och företagen 

Enligt rekommendation nr 16 från Rådet för kommunal redovisning (RKR), uppfyller Solna villkoren för att 
årsredovisningen ska innehålla sammanställda räkenskaper för kommunkoncernen. 

I den sammanställda redovisningen visas stadens och de av staden ägda företagens verksamhet sammantaget. 
Här ingår företag, där staden har ett betydande ägande och ett betydande inflytande. En konsoliderad budget för 
den kommunala koncernen har inte upprättats. 

I kommunallagen fastställs att kommunstyrelsen ska pröva om den verksamhet som de kommunala bolagen 
bedrivit under föregående kalenderår har varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts 
inom ramen för de kommunala befogenheterna. 

De kommunala befogenheterna som utgör ram för verksamheten är kommunalrättsliga principer såsom 
lokaliseringsprincipen, självkostnadsprincipen och likställighetsprincipen. Med det kommunala ändamålet avses 
vad verksamheten syftar till att åstadkomma. 

Uppsiktsplikten fullgör kommunstyrelsen genom att krav ställs på företagen om att lämna löpande information 
från sin verksamhet enligt ett fastställt rapporteringssystem. För stiftelser gäller särskilda stadgar. 
Ägarförhållandena varierar i de olika bolag och förbund som ingår i stadens koncern och därmed även formerna 
för uppsikt. 

Kommunstyrelsen har granskat vad som framgår av bolagsordningar och ägardirektiv för bolagen, 
utfallsrapporter, protokoll samt övrig rapportering inklusive revisorernas granskningsrapporter för bolagen 
ingående i koncernen. Stadsledningsförvaltningen gör bedömningen att verksamheten i bolagen ingående i 
koncernens sammanställda räkenskaper, det vill säga Solna Vatten AB, Råsunda Förstads AB samt Norrenergi 
AB, under år 2021 har bedrivits inom det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de 
kommunala befogenheterna. Det samma gäller för de övriga delägda bolagen som finns beskrivna i 
årsredovisningen. 

Privata utförare ägs inte av staden utan dessa företag driver verksamhet på stadens uppdrag, upphandlade i 
konkurrens. Omfattningen av privata utförare redovisas i avsnittet om verksamhetens kostnader. 
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Kommunkoncernen 

Inom Solnas kommunkoncern finns verksamheter som bedrivs i Solna stad och i företagsform genom aktiebolag 
och stiftelse. Företagen är helt eller delvis ägda av Solna stad. I stadens koncernredovisning ingår de företag, som 
staden har ett betydande inflytande i. Dessa är Bostadsstiftelsen Signalisten med dotterbolaget Solnabostäder AB, 
Råsunda Förstads AB med dotterbolaget Överjärva Gård AB, Norrenergi AB samt Solna Vatten AB. 

Bostadsstiftelsen Signalisten och Råsunda Förstads AB utgör egna koncerner. Fastighets AB Falkeneraren 
bedriver ingen verksamhet och ingår i kommunkoncernen som vilande bolag. 

Ett betydande inflytande anses i allmänhet föreligga när röstandelen överstiger cirka 20 procent. Solna stad äger 
30 procent av Solna Tenniscenter AB, men då bolagets verksamhet är av obetydlig omfattning i relation till Solna 
stads skatteintäkter har staden valt att undanta bolaget från den sammanställda redovisningen. 
Kommunalförbunden Käppalaförbundet och Norrvatten ingår inte i den sammanställda redovisningen. Solna 
stads ägarandel uppgår till strax under 20 procent i dessa kommunalförbund. 

Positivt resultat i koncernen 

Årets resultat för koncernen är positivt och uppgår till 1 517,5 mkr (1 002,3 mkr år 2020). Verksamhetens 
resultat uppgår till 1 161,6 mkr jämfört med 929,7 mkr för 2020. I resultatet för 2021 ingår jämförelsestörande 
intäkter med 460,3 mkr jämfört med 452,2 mkr för 2020 samt jämförelsestörande kostnader med 74,1 mkr 
jämfört med 48,4 mkr 2020. Koncernens resultat före extraordinära poster uppgår till 1 637,6 jämfört med 
1 057,2 mkr 2020. Extraordinära poster om netto -120,1 mkr avseende stadens infrastrukturåtaganden ingår för 
2021 jämfört med -54,9 mkr för 2020. 

Flerårsöversikt kommunkoncernen 

  2021 2020 2019 2018 2017 

Verksamhetens intäkter, mkr 1 991,2 1 860,5 1 843,4 1 831,8 1 846,2 

Verksamhetens kostnader, mkr -4 486,7 -4 353,6 -4 418,5 -4 268,5 -4 171,0 

Årets resultat, mkr 1 517,5 1 002,3 602,7 -240,9 -233,0 

Soliditet, procent 58,9 55,2 51,7 45,2 47,9 

Investeringar i materiella anläggningstillgångar, mkr 714,5 601,9 977,2 878,4 589,8 

Självfinansieringsgrad, procent 71,1 255,2 81,9 89,0 104,7 

Långfristig låneskuld, mkr 825,0 950,0 1 000,0 1 066,7 1 302,3 

Nettokostnaderna ökar något i kommunkoncernen 
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Verksamhetens nettokostnader i kommunkoncernen, exklusive jämförelsestörande poster och avskrivningar, 
ökar med 2,3 mkr (0,1 %) i jämförelse med 2020. Verksamhetens intäkter ökar med 130,7 mkr (7,0 %) och 
verksamhetens kostnader ökar med 133,1 mkr (3,1 %). Avskrivningarna ökar samtidigt med 8,2 mkr till 
320,9 mkr. I verksamhetens nettokostnader ingår också jämförelsestörande intäkter som ökar med 8,1 mkr och 
jämförelsestörande kostnader som ökar med 25,6 mkr. 

Verksamhetens externa intäkter uppgår till 1 991,2 mkr för koncernen jämfört med 1 860,5 mkr för 2020. 
Stadens intäkter uppgår till 980,0 mkr och har ökat med 63,9 mkr jämfört med föregående år. Förändringen 
förklaras främst av ökade bidrag (45,1 mkr). Bland annat den reviderade avfallstaxan inom affärsverksamheten 
(taxor och avgifter) och högre intäkter för elever från andra kommuner som förklarar förändringen. Intäkterna 
för Norrenergi AB ökar med 96,4 mkr medan Signalistens intäkter ökar med 16,9 mkr. 

Verksamhetens externa kostnader uppgår till 4 486,7 mkr för koncernen vilket är en ökning jämfört med 
4 353,6 mkr för 2020. Stadens kostnader uppgår till 3 800,9 mkr vilket är en ökning med 64,5 mkr jämfört med 
föregående år. Kostnadsförändringen förklaras utöver avtalsenliga löneökningar och planenliga behovsökningar 
inom utbildningsområdet även av ökade kostnader för pensioner i jämförelse med föregående år. Norrenergi har 
ökat sina verksamhetskostnader med 68,8 mkr, där kostnadsökningen för råvaror och andra direkta kostnader 
uppgår till 63,2 mkr. Drifts- och underhållskostnaderna har ökat med 20,5 mkr för Signalisten. Bolagens 
skattekostnader har minskat med 2,4 mkr till 32,5 mkr. 

För koncernen ökar skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning med totalt 260,0 mkr (7,8 %) i jämförelse 
med föregående år och uppgår till 3 591,8 mkr, varav skatteintäkterna ökade med 303,7 mkr (7,5 %) och uppgår 
till 4 348,0 mkr. Nettokostnaden för generella statsbidrag och avgifterna till utjämningssystemet ökar med 
43,7 mkr (6,1 %) och uppgår till 756,3 mkr.  

Koncernens finansnetto uppgår till 476,0 mkr 2021, vilket är 348,5 mkr högre än föregående år. Koncernens 
finansiella intäkter ökar med 423,7 mkr samtidigt som de finansiella kostnaderna ökar med 75,3 mkr. Solna stads 
finansnetto uppgår till 551,6 mkr för 2021, vilket är en ökning med 371,7 mkr jämfört med 2020. Överskottet i 
stadens kapitalförvaltning uppgick till 632,1 mkr för 2021, vilket är 529,1 mkr högre än 2020. Norrenergi AB har 
finansiella kostnader på 17,0 mkr för 2021 jämfört med finansiella kostnader på 10,4 mkr 2020. Signalistens 
finansiella kostnader minskar med 1,1 mkr jämfört med 2020 och uppgår till 14,4 mkr för 2021. 

Stärkt eget kapital och förbättrad soliditet 

Årets resultat, 1 517,5 mkr, stärker soliditeten för kommunkoncernen 2021, som uppgår till 58,9 procent. 
Koncernens egna kapital uppgår till 7 444,0 mkr. 

Självfinansieringsgraden för koncernens investeringar om 714,5 mkr uppgick till 71,1 procent 2021. Koncernens 
likviditet är god och likvida medel uppgick till 1 102,6 mkr per 2021-12-31. 

Solna stads företag 

Företag Juridisk form Solnas 
andel % 

Medeltal 
anställda 

Resultat 
2021* 

Resultat 
2020* 

Bostadsstiftelsen Signalisten stiftelse 100 74 47,9 53,5 

Norrenergi AB aktiebolag 67 86 190,2 173,9 

Solna Vatten AB aktiebolag 100 4 -14,4 2,9 

Råsunda Förstads AB (koncern) aktiebolag 100 - 4,6 7,0 

Råsunda Förstads AB aktiebolag 100 - 7,3 8,8 

Överjärva Gård AB aktiebolag 100 - -2,8 -1,8 

Norrvatten kommunalförbund 20 65 1,4 0,9 

Käppalaförbundet kommunalförbund 19 76 3,3 4,3 

Storstockholms Brandförsvar kommunalförbund 5 734 38,3 11,8 

SÖRAB aktiebolag 5    

Solna Tenniscenter AB aktiebolag 30  1,5 1,2 

Stockholmsregionens Försäkring AB aktiebolag 6    

Fastighets AB Falkeneraren vilande aktiebolag 100    

* Avser resultat efter finansnetto, mkr. Solna Tenniscenter AB har brutet räkenskapsår som avslutas sista juni. 

Blandade resultat i koncernbolagen 

Norrenergi AB, Bostadsstiftelsen Signalisten och Råsunda Förstads AB uppvisar positiva resultat medan Solna 
Vatten AB uppvisar ett negativt resultat 2021. Norrenergi AB uppvisar ett resultat på 190,2 mkr efter 
finansnetto, vilket är 12,2 mkr bättre än budget. För 2020 uppvisade Norrenergi AB ett resultat efter finansnetto 
på 173,9 mkr. Intäkterna för Norrenergi AB uppgår till 846,2 mkr 2020 jämfört med 749,8 mkr 2020. Både 
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försäljningen av fjärrvärme och fjärrkyla ökade 2021 jämfört med året innan. Kostnaderna inklusive 
avskrivningar uppgår till 639,0 mkr, vilket är 73,6 mkr högre än föregående år. 

Norrenergi har behov av att utveckla Solnaverket och lämnade under 2019 in en ansökan om nytt miljötillstånd 
för Solnaverket till Mark- och miljödomstolen. Domstolsförhandlingar genomfördes i slutet 2021 och i början av 
2022 meddelades dom och miljötillståndet har erhållits. 

Bostadsstiftelsen Signalisten (inklusive Solnabostäder AB) redovisar ett resultat efter finansiella poster på 
47,9 mkr (53,5 mkr år 2020). Resultatet överträffade budget med 3,8 mkr. Hyresintäkter och övriga 
förvaltningsintäkter uppgår till 462,1 mkr jämfört med 445,2 mkr 2020. Fastighetskostnaderna uppgår till 
303,3 mkr, vilket är 19,9 mkr högre än föregående år. Underhållskostnaderna har minskat med 2,8 mkr. 
Avskrivningarna på 83,6 mkr är 2,3 mkr högre än föregående år. Dotterbolaget Solnabostäder AB:s resultat efter 
finansiella poster uppgår till 34,7 mkr (34,6 mkr år 2020). Signalisten kommer framgent ha ett stort behov av 
investeringar i form av nybyggnation och renoveringar. 

För koncernen Råsunda Förstads AB (inklusive dotterbolaget Överjärva Gård AB) är resultatet efter finansnetto 
positivt med 4,6 mkr (7,0 mkr år 2020). Resultatet är 1,1 mkr bättre än budget för helåret. Moderbolagets resultat 
efter finansiella poster är 7,3 mkr (8,8 mkr år 2020). Dotterbolaget Överjärva Gårds resultat efter finansiella 
poster är negativt med 2,8 mkr (-1,8 mkr år 2020). Verksamheten på Överjärva gård har under 2021 påverkats av 
pandemin. Moderbolaget Råsunda Förstads AB har lämnat koncernbidrag på 2,8 mkr till dotterbolaget Överjärva 
Gård AB. 

Solna Vatten AB redovisar ett negativt resultat efter finansiella poster på -14,4 mkr (2,9 mkr år 2020). Resultatet 
är 14,4 mkr sämre än budget. Intäkterna uppgår till 96,2 mkr, vilket är 14,1 mkr lägre än 2020 och förklaras av 
lägre anslutningsavgifter under 2021. Kostnaderna inklusive avskrivningar uppgår till 111,7 mkr, vilket är 3,5 mkr 
högre än föregående år. Inom exploateringsverksamheten har utbyggnaden av ledningsnätet i Järvastaden 
fortsatt. 

Personalförhållanden 

Staden har 2 033 tillsvidareanställda 2021 (2 088 år 2020), varav 1 539 kvinnor och 494 män. Medelantalet 
anställda hos de företag som ingår i den sammanställda redovisningen var 164 anställda år 2021 (160 år 2020), 
varav 61 kvinnor och 103 män. 

Kommunens företag 

Delar av Solna stads verksamheter bedrivs i aktiebolag, kommunalförbund eller stiftelseform. Många av dessa 
verksamheter påverkas av stadens och regionens tillväxt. Det gäller bolagen Solna Vatten och Norrenergi, som 
ska försörja de nya stadsdelarna i Solna med vatten, avlopp, fjärrvärme och fjärrkyla i takt med att staden växer, 
men även kommunalförbunden Norrvatten och Käppala. 

Bostadsstiftelsen Signalisten har, som allmännyttigt bostadsföretag, en uppgift i stadens bostadsplanering. I 
förhållande till andra jämförbara fastighetsbolag har Signalisten en stor andel fastigheter, som är i behov av 
stambyte och förnyelse. Detta upprustningsbehov i kombination med planerna på nybyggnation innebär en stor 
utmaning för Signalisten. Det handlar om att kunna möta dessa behov med en fortsatt god ekonomi. 

Stadens innehav i Vårljus i likvidation AB avslutades under 2021. 

Bostadsstiftelsen Signalisten 

Bostadsstiftelsen Signalisten är ett allmännyttigt bostadsföretag i form av en stiftelse till vilken staden tillskjutit 
hela grundfondskapitalet. Signalisten betraktas ur koncernsynpunkt som ett helägt företag. Från och med år 2001 
ingår även det helägda dotterbolaget Solnabostäder AB i koncernen. Signalisten äger och förvaltar, inräknat det 
helägda dotterbolaget Solnabostäder AB, cirka 4 000 bostadslägenheter och knappt 300 verksamhets- och 
lagerlokaler samt cirka 6 000 bilplatser inklusive de parkeringsplatser som Signalisten hyr från Solna stad. 

Norrenergi AB 

Norrenergi AB bildades år 2004 och ägs till 2/3 av Solna stad och till 1/3 av Sundbybergs stad. Norrenergi AB 
producerar, köper, distribuerar samt säljer fjärrvärme och fjärrkyla till kunder inom Solna och Sundbyberg med 
angränsande områden. I juli 2016 ikraftträdde avtalet mellan Norrenergi och Stockholm Exergi (tidigare Fortum 
Värme) om produktionssamverkan. 

I december 2017 fattade kommunfullmäktige i Solna och kommunfullmäktige i Sundbyberg beslut om att under 
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2018 genomföra en nedströmsfusion av Norrenergi och Miljö AB med dotterbolaget Norrenergi AB. Fusionen 
tillsammans med ägarinsatser till bolaget innebar en minskad skuldsättning och en konsolidering av bolagets 
tillgångar, vilket möjliggör årlig utdelning till ägarna Solna stad och Sundbybergs stad. 

Solna Vatten AB 

Solna Vatten AB är helägt av Solna stad och driver sedan år 1995 vatten- och avloppsverksamheten i Solna. 
Bolagets uppgift är att förse stadens invånare med dricksvatten samt att transportera avloppsvatten till 
reningsverk. Vattnet köps från kommunalförbundet Norrvatten och avloppsvattnet tas om hand och renas av 
kommunalförbundet Käppalaförbundet. Bolaget är helägt av Solna stad och drivs både med egen personal och 
genom uppdragsavtal med staden. För drift och underhåll av VA-nätet finns ett flerårsavtal tecknat med extern 
entreprenör. 

Råsunda Förstads AB 

Råsunda Förstads AB är helägt av Solna stad och dess verksamhet omfattar i huvudsak förvaltning av egna 
fastigheter. Bolaget förvaltar de tre fastigheterna stadshuset, biblioteket och Industriviadukten samt mark och 
byggnader vid Överjärva Gård. 

Råsunda Förstads äger sedan år 2005 samtliga aktier i dotterbolaget Överjärva Gård AB, som bedriver naturskola 
för barn och ungdomar och ordnar kursdagar för förskolor och skolor. 

Norrvatten 

Norrvatten är ett kommunalförbund som bildades 1926 och förser medlemskommunerna Danderyd, Knivsta, 
Järfälla, Norrtälje, Sigtuna, Sollentuna, Solna, Sundbyberg, Täby, Upplands-Bro, Upplands Väsby, Vallentuna, 
Vaxholm och Österåker med dricksvatten. Solna stads andel av förbundets tillgångar är 19,4 procent vid 2021 års 
utgång. 

Käppalaförbundet 

Käppalaförbundet är ett kommunalförbund vars medlemskommuner är Danderyd, Lidingö, Nacka, Sigtuna, 
Sollentuna, Solna, Täby, Upplands-Bro, Upplands Väsby, Vallentuna och Värmdö. Käppalaförbundet bildades 
1957 och har som uppdrag att ta hand om och rena avloppsvattnet från medlemskommunerna. Avloppsvattnet 
leds till förbundets reningsverk Käppalaverket, som är beläget på Lidingö. Solna stads andel av förbundets 
tillgångar är 18,5 procent vid 2021 års utgång. 

Storstockholms Brandförsvar 

I kommunalförbundet Storstockholms brandförsvar ingår kommunerna Danderyd, Lidingö, Solna, Stockholm, 
Sundbyberg, Täby, Vallentuna, Vaxholm, Värmdö och Österåker. Kommunalförbundet ska skapa trygghet för de 
som bor och vistas i medlemskommunerna samt verka för ökad riskmedvetenhet, minskad sårbarhet, färre 
olyckor och skador i samhället. 

SÖRAB 

SÖRAB (Söderhalls Renhållningsverk AB) bildades 1978. Företaget är ett samarbete mellan tio kommuner i 
Stockholms län. SÖRAB har som uppgift att driva regionala avfallsanläggningar. Solna stads aktiekapital i 
företaget uppgår till 0,4 mkr. 

Solna Tenniscenter AB 

Solna Tenniscenter AB startade 1985. De fyra intressenterna i klubben är Solna stad, Huvudsta tennisklubb, SJ 
tennisklubb och Solna tennisklubb. Solna stads aktiekapital i företaget uppgår till 0,03 mkr och ägarandelen är 30 
procent. 

Stockholmsregionens Försäkring AB 

Stockholmsregionens Försäkring AB bildades 2008 och är ett kommungemensamt försäkringsbolag inom 
Stockholms län. Företaget ägs av tjugo kommuner inom Stockholms län. Solna stads aktiekapital i företaget 
uppgår till 6,2 mkr. 

Fastighets AB Falkeneraren 

Fastighets AB Falkeneraren är helägt av Solna stad. Företaget är vilande och bedriver inte någon verksamhet. 
Solna stads aktiekapital i företaget uppgår till 0,5 mkr. 
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Ekonomi och noter 

Resultaträkning 

Mkr Not Stad 2021 Stad 2020 Koncern 
2021 

Koncern 
2020 

Verksamhetens intäkter 2 980,0 916,1 1 991,2 1 860,5 

Jämförelsestörande intäkter 3 460,3 452,2 460,3 452,2 

Verksamhetens kostnader 4-5 -3 800,9 -3 736,4 -4 486,7 -4 353,6 

Jämförelsestörande kostnader 6 -74,1 -48,4 -74,1 -48,4 

Avskrivningar 7-8 -167,5 -166,5 -320,9 -312,7 

Verksamhetens nettokostnader  -2 602,3 -2 583,0 -2 430,2 -2 402,1 

Skatteintäkter 9 4 348,0 4 044,3 4 348,0 4 044,3 

Generella statsbidrag och utjämning 10 -756,3 -712,5 -756,3 -712,5 

Verksamhetens resultat  989,5 748,7 1 161,6 929,7 

Finansiella intäkter 11 755,6 312,1 703,3 279,6 

Finansiella kostnader 12 -204,0 -132,2 -227,3 -152,0 

Resultat efter finansiella kostnader  1 541,1 928,7 1 637,6 1 057,2 

Extraordinära intäkter 13 49,9 8,7 49,9 8,7 

Extraordinära kostnader 14 -170,0 -63,6 -170,0 -63,6 

Extraordinära poster (netto)  -120,1 -54,9 -120,1 -54,9 

Periodens resultat  1 421,0 873,7 1 517,5 1 002,3 

      

      

Balanskravsutredande not 

Periodens resultat (förändring av eget kapital)  1 421,0 873,7   

Samtliga realisationsvinster  -26,1 -66,8   

Orealiserade vinster och förluster i värdepapper  -553,4 14,7   

Återföring av orealiserade vinster och förluster i värdepapper      

Periodens resultat efter balanskravsjusteringar  841,6 821,7   

Jämförelsestörande intäkter  -460,3 -452,2   

Jämförelsestörande kostnader  74,1 48,4   

varav reserverat för omstrukturering, utbyggnad, skol- och 
förskolelokaler 

 28,7 40,8   

Reserverat för pensioner  20,0 20,0   

Extraordinära poster (Tunnelbane-/ Mälarbaneåtaganden)  120,1 54,9   

Resultat efter balanskravsjusteringar och synnerliga skäl  595,4 492,8   

Kassaflödesanalys 

Mkr Not Stad 2021 Stad 2020 Koncern 
2021 

Koncern 
2020 

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN      

Årets resultat  1 421,0 873,7 1 517,5 1 002,3 

Justering för gjorda avskrivningar/nedskrivningar 7-8 167,5 166,5 320,9 312,7 

Justering för värdeökning/-minskning av värdepapper 11-
12 

-553,4 14,7 -553,4 14,7 

Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster 15 349,7 569,7 181,5 572,9 

Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital  1 384,9 1 624,6 1 466,6 1 902,5 

Ökning/minskning exploateringsfastigheter / förråd    23,8 7,8 

Ökning/minskning kortfristiga fordringar  -58,3 -28,6 -100,4 21,0 

Ökning/minskning kortfristiga placeringar  -976,7 -314,8 -976,7 -314,8 

Ökning/minskning kortfristiga skulder  42,3 -65,9 94,6 -80,5 

Kassaflöde från den löpande verksamheten  392,2 1 215,3 507,8 1 536,2 

INVESTERINGSVERKSAMHETEN      

Investering i materiella och immateriella anläggningstillgångar  -509,6 -309,6 -718,5 -611,0 

Försäljning av materiella och immateriella anläggningstillgångar  0,1  218,3 112,4 

Investering i finansiella anläggningstillgångar  -42,4  -42,3  

Försäljning av finansiella anläggningstillgångar   111,5  111,4 

Kassaflöde från investeringsverksamheten  -551,9 -198,1 -542,5 -387,2 

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN      

Ökning/minskning långfristiga fordringar      

Ökning/minskning lång skuld förutbetald gatukostnadsersättning  -21,6 -323,0 -21,6 -323,0 

Ny upplåning      

Amortering    -125,0 -50,0 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten  -21,6 -323,0 -146,6 -373,0 

ÅRETS KASSAFLÖDE  -181,2 694,2 -181,3 775,9 

Likvida medel vid årets början  1 064,1 369,8 1 283,9 508,0 

Likvida medel vid periodens slut 25 882,8 1 064,1 1 102,6 1 283,9 



 

69 

S
o

ln
a stad

 - Å
rsred

o
v
isn

in
g
 2

0
2

1
 

 

Balansräkning 

Mkr Not Stad 2021 Stad 2020 Koncern 
2021 

Koncern 
2020 

TILLGÅNGAR      

Anläggningstillgångar      

Immateriella anläggningstillgångar 16  13,8 8,7 19,9 

Materiella anläggningstillgångar      

- Mark, byggnader och tekniska anläggningar 17 3 181,8 2 974,9 6 687,6 6 477,2 

- Maskiner och inventarier 18 36,1 55,3 42,6 62,4 

Finansiella anläggningstillgångar 19-21 1 605,5 1 563,1 462,6 420,2 

Summa anläggningstillgångar  4 823,4 4 607,2 7 201,4 6 979,8 

Omsättningstillgångar      

Exploateringsfastigheter med mera 22 5,6 5,6 30,5 54,2 

Fordringar 23 507,9 449,6 687,6 587,2 

Kortfristiga placeringar 24 3 613,2 2 083,1 3 613,2 2 083,1 

Kassa och bank 25 882,8 1 064,1 1 102,6 1 283,9 

Summa omsättningstillgångar  5 009,5 3 602,4 5 433,9 4 008,5 

SUMMA TILLGÅNGAR  9 832,9 8 209,6 12 635,3 10 988,3 

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER      

Eget kapital 26 6 294,8 5 024,4 7 440,0 6 070,1 

varav årets resultat  1 421,0 873,7 1 517,5 1 002,3 

varav reserverat eget kapital  724,4 368,9   

Avsättningar      

Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser 27 541,3 460,4 545,2 464,7 

Andra avsättningar 28 1 722,3 1 471,0 1 973,2 1 728,6 

Summa avsättningar  2 263,6 1 931,4 2 518,4 2 193,3 

Skulder      

Långfristiga skulder 29 332,4 354,0 1 156,9 1 303,5 

Kortfristiga skulder 30 942,1 899,8 1 516,1 1 421,5 

Summa skulder  1 274,5 1 253,8 2 673,0 2 725,0 

SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER  9 832,9 8 209,6 12 635,3 10 988,3 

Ansvars- och borgensförbindelser  1 953,7 2 082,9 1 125,0 1 129,1 

Pensionsförpliktelser ej upptagna bland skulder/avsättningar 31 1 124,3 1 128,5 1 124,3 1 128,5 

Övriga ansvars- och borgensförbindelser 31 829,4 954,4 0,7 0,6 

Noter 

Not 1 Redovisningsprinciper 

De redovisningsprinciper och beräkningsmetoder som används i denna delårsrapport/årsrapport är samma som i 
föregående års årsredovisning. Inga ändrade uppskattningar eller bedömningar avseende tidigare räkenskapsår 
har haft någon påverkan på den aktuella rapportperioden. 

Från och med räkenskapsår 2019 tillämpas Lagen om kommunal bokföring och redovisning (LKBR) i allt 
väsentligt. Stadens kontoplan har uppdaterats och resultaträkningen fullt ut anpassats till Kommun-Bas 21 på 4 
positioner. Not 2 och tabell under stycket 1.6.2.1 verksamhetens intäkter har utfallet för 2020 korrigerats vad 
avser Taxor och avgifter, Hyror och arrenden samt Försäljning av verksamhet till följd av anpassningen. 

God redovisningssed och rättvisande bild 

Tillämpade uppställningar och redovisningsprinciper överensstämmer med LKBR. Staden strävar efter att följa 
god redovisningssed. Staden följer de rekommendationer som lämnats av Rådet för kommunal redovisning 
(RKR) i allt väsentligt, i den mån avvikelse sker kommenteras de under respektive avsnitt. 

Beskrivning av drift- och investeringsredovisningens samband med årsredovisningens övriga delar 

Driftredovisningen summeras i resultaträkningens poster. Investeringsredovisning summeras i kassaflödesanalys. 
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Nämndernas intäkter och kostnader i driftredovisningen ska spegla respektive nämnds ekonomiska relationer till 
sin omvärld, där de andra nämnderna utgör en del av omvärlden. Det innebär att jämfört med resultaträkningen, 
som bara innehåller kommunexterna poster, ingår även interna poster som såsom internhyra och intern ränta 
samt resursfördelningsposter inom skolnämnden, barn- och förskolenämnden samt omvårdnadsnämnden. 

Redovisningsprinciper i driftredovisningen 

Löner har belastats med ett personalomkostnadspålägg på 37,5 procent som inkluderar sociala avgifter, 
avtalsförsäkringar och pensionskostnader. 

Materiella och immateriella anläggningstillgångar belastas med verklig avskrivningskostnad samt en kalkylränta på 
1,25 procent för årets genomsnittliga kapitalbindning. 

Internhyror för lokaler debiteras respektive verksamhet. 

Gemensam central administration så som ekonomi, personal, upphandling, it, kommunikation etcetera fördelas 
inte ut på de olika verksamheterna. 

Skatteintäkter 

Skatteintäkterna har periodiserats i enlighet med RKR R2. Enligt rekommendationen ska kommunalskatten 
periodiseras och redovisas det inkomstår då den beskattningsbara inkomsten intjänats. Årets resultat har 
påverkats av en positiv slutavräkning avseende 2020 på 13,6 mkr samt en positiv prognos för slutavräkning 2021 
på 96,2 mkr (enligt prognos från SKR, cirkulär 21:49). 

Gatukostnadsersättningar och övriga investeringsbidrag 

Solna stad har under 2020 anpassat redovisningen till att följa RKR R2 Intäktsredovisning. 

Statsbidrag 

Solna stad har under 2020 anpassat redovisningen till att i allt väsentligt följa RKR R2 Intäktsredovisning. 

Jämförelsestörande poster 

Jämförelsestörande intäkter eller kostnader är av engångskaraktär, de ska uppgå till väsentligt belopp och är 
viktiga att uppmärksamma vid jämförelser med andra perioder. Staden redovisar intäkter från försäljning av 
anläggningstillgångar och exploateringsmark samt kostnader för främst omstrukturering och övriga kostnader, 
som är reserverade i eget kapital som jämförelsestörande. Upplysningar lämnas i not. 

Extraordinära poster 

För att en intäkt/kostnad ska klassificeras som extraordinär ska följande tre kriterier vara uppfyllda; 

• Händelsen eller transaktionen som ger upphov till intäkten/kostnaden saknar klart samband med 
kommunens ordinarie verksamhet. 
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• Händelsen eller transaktionen är av sådan typ att den inte kan förväntas inträffa ofta eller regelbundet. 

• Intäkten/kostnaden uppgår till väsentligt belopp. 

Stadens två överenskommelser med Region Stockholm med flera om medfinansiering av tunnelbanebygget till 
Arenastaden och Hagalund samt överenskommelsen med Trafikverket om Mälarbanan redovisas som 
extraordinära kostnader. Staden redovisar även avtalen om bidrag till stadens medfinansiering av tunnelbanan 
och Mälarbanan som extraordinära intäkter. Upplysningar lämnas i not. 

Pensioner 

Stadens pensionsförpliktelse redovisas enligt den så kallade blandmodellen. Den del av pensioner till personalen 
som kan hänföras till den avgiftsbestämda delen har särredovisats och klassificerats som kortfristig skuld i 
balansräkningen. Övriga pensionsåtaganden som avser pensioner intjänade från 1998 redovisas som avsättningar 
i balansräkningen. Pensionsåtaganden före 1998 redovisas som ansvarsförbindelse. Pensionsförpliktelserna är 
beräknade enligt RIPS21. 

Koncernens totala pensionsförpliktelser finns också beskrivna i förvaltningsberättelsen, förändringen mellan åren 
består i allt väsentligt av stadens pensionshantering. 

Anläggningstillgångar 

Materiella och immateriella anläggningstillgångar har i balansräkningen tagits upp till anskaffningsvärdet efter 
avdrag för planenliga avskrivningar. Beloppsgränsen för att skilja mellan investeringsutgifter och driftkostnader i 
Solna stad är två prisbasbelopp, vilket är 95 200 kr för 2021. Förväntas skillnaden i förbrukningen av en materiell 
anläggningstillgångs ingående komponenter vara väsentlig, ska tillgången delas upp på dessa. Respektive 
komponent ska skrivas av separat. Återanskaffning av komponent redovisas som anskaffning av ny 
anläggningstillgång och eventuellt kvarvarande redovisat värde för den ersatta enheten kostnadsförs. 

Under 2021 har en genomlysning av investeringsprocessen samt anläggningsregistret genomförts. 
Genomlysningen har bland annat resulterat i ett förtydligande av stadens anvisning för gränsdragning mellan 
investeringsutgifter och driftkostnader samt en förändring av beloppsgränsen för en investeringsutgift. Staden 
har även infört en kontrollinstans som ser över riktigheten i alla investeringsprojekt innan ett nytt 
investeringsprojekt registreras i ekonomisystemet. Anledningen till förändringarna är främst att minska risken att 
driftkostnader felaktigt bokförs som investeringsutgifter. Som ett resultat av genomlysningen har ett flertal objekt 
i anläggningsregistret identifierats som inte uppfyller stadens krav för att definieras som investeringsutgifter. 
Restvärdet för dessa objekt uppgår till 150,6 mkr, vilket har korrigerats via eget kapital. Genomlysningen har 
även resulterat i att ett antal pågående investeringsprojekt, till ett värde av 20,8 mkr, klassats som driftkostnader 
och därmed korrigerats via årets resultat, se stadens jämförelsestörande kostnader. 

Solna stad har gjort praktiska överväganden om det ger väsentlighet och nytta att även komponentuppdela gamla 
anläggningar och bedömningen är att det i allt väsentligt inte medför någon resultatskillnad. Staden följer 
rekommendation RKR R4 vad gäller komponentuppdelad avskrivning. Staden har också schablonmässigt 
komponentuppdelat större gamla anläggningar. Staden har också gjort bedömningen att det inte är ekonomiskt 
försvarbart att utreda status på övriga äldre anläggningar, eftersom en ökad komponentuppdelning av dessa 
skulle ha en oväsentlig effekt på resultatet. Årets genomlysning har resulterat i en omvärdering av huruvida det är 
ekonomiskt försvarbart att utreda status på övriga äldre anläggningar. Detta då det påverkar förutsättningarna att 
utrangera äldre anläggningstillgångar vid utbyte av komponenter. Under våren 2022 kommer därför de äldre 
anläggningarna att indelas i komponenter. 

Staden avviker från delar av rekommendation RKR R4, Materiella anläggningstillgångar vad gäller redovisning av 
anskaffningsvärde för en materiell anläggningstillgång, som förvärvats genom byte av icke monetär tillgång, gåva 
eller annan överlåtelse utan symboliskt vederlag. Skäl till avvikelsen är osäkerhet i nuläget att bedöma värdet på 
tillgången av allmän platsmark på ett tillförlitligt sätt. En översyn av tillämpning av rekommendationen ska göras. 

Avskrivningar 

Utgångspunkt för antaganden om nyttjandetid är RKR:s förslag till avskrivningstider för kommunal verksamhet. 
Solna stad har från och med 2019 valt att tillämpa direktavskrivning vid nyinköp av datorer, surfplattor, 
mobiltelefoner och liknande. Genomlysningen av investeringsprocessen samt anläggningsregistret som beskrivs 
ovan har resulterat i att staden från och med 2021 även tillämpar direktavskrivning vid nyinköp av 
mediautrustning så som exempelvis kostnader för tv-apparater, projektorer, skärmar etcetera samt 
standardiserade programvaror, licenser, nyttjanderätter med mera är en driftkostnad. Så som beskrivs ovan har 
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anläggningsregistret setts över och korrigerats för att uppfylla stadens definition av investeringsutgifter. 
Korrigeringen kommer att påverka kommande års avskrivningar positivt, exempelvis kommer 2022 års 
beräknade avskrivningar att minska med ungefär 20 mkr. 

Använda avskrivningstider: 

• immateriella anläggningstillgångar 3-5 år 

• verksamhetsfastigheter 10-100 år 

• fritidsanläggningar 7-33 år 

• gator, parker, planteringar 10-33 år 

• inventarier, maskiner 3-20 år 

• konst obegränsad livslängd 

• mark obegränsad livslängd. 

Exploatering 

Exploateringsfastigheter och tomträttsfastigheter som ska avyttras klassificeras som en omsättningstillgång. 
Utgångspunkten för omklassificeringen av en exploateringsfastighet från anläggningstillgång till 
omsättningstillgång är att detaljplanen för området vunnit laga kraft och avtal upprättats med exploatör. 

För tomträtter utgör fullmäktiges beslut att erbjuda tomträttsinnehavaren att friköpa marken utgångspunkten för 
omklassificeringen från anläggningstillgång till omsättningstillgång. För exploateringsfastigheter bokförs intäkten 
på tillträdesdagen efter det att kommunfullmäktiges beslut vunnit laga kraft. Intäkter vid försäljning av 
tomträttsfastigheter bokförs senast vid tillträdesdagen. 

Finansiella anläggningstillgångar 

Staden redovisar medfinansieringsavtal för tunnelbanebyggandet uppräknade med KPI i de fall det förekommer, 
som finansiell anläggningstillgång. De avtal som förväntas betalas in inom ett år, redovisas som 
omsättningstillgång. 

Kortfristiga placeringar 

Staden följer god redovisningssed enligt vilken värdepapper och fonder i stadens medelsförvaltning värderas till 
det verkliga värdet på balansdagen. Staden har en finanspolicy som reglerar hur den finansiella verksamheten ska 
bedrivas och hur finansiella risker ska hanteras. Inom ramen för finanspolicyn har kommunstyrelsen fastställt 
riktlinjer för medelsförvaltning. 

Riktlinjer för medelsförvaltning reglerar placeringar i likviditetsförvaltning, obligationsförvaltning, långsiktig 
medelsförvaltning samt reglerar finansieringsrisk och ränterisk, då det sammanlagda värdet på den långfristiga 
lånestocken överstiger 200 mkr. 

Staden har inga upptagna lån. Koncernföretagen har upplåning. 

Avsättningar 

Avsättningar redovisas i balansräkningen när det finns en befintlig förpliktelse, men där belopp eller tidpunkt för 
betalning är osäker. De största posterna utgörs av pensionsavsättningar samt förpliktelsen angående 
infrastrukturåtgärder. 

Staden avviker från RKR R9, Avsättningar och ansvarsförbindelser (och RKR:s information från november 2020 
om ”Redovisning av medfinansiering av infrastruktur då avtalet innehåller klausul om indexreglering av det 
avtalade bidragsbeloppet”) när det gäller förpliktelsen för infrastrukturåtgärderna tunnelbanan och Mälarbanan. 
Staden har sedan överenskommelserna ingåtts från och med år 2014 beräknat indexkostnader och avsättningar 
utifrån avtalade KPI och Entreprenadindex per sista december och inte diskonterat de framtida betalplanerna. 
Om de framtida betalplanerna skulle indexeras med genomsnittligt KPI sedan avtalsstart (2,0 %) och 
Entreprenadindex antas ha en utveckling i enlighet med KPI (2,0 %) och sedan diskonteras med internräntan för 
år 2021 (1,0 %) skulle de finansiella kostnaderna öka med omkring 70 mkr. 

Antaganden om framtida prisutveckling är osäker och betalplanerna kan komma att förändras. De avtal som ska 
betalas ut inom ett år enligt betalplan, redovisas som kortfristig skuld. 
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Hyres-/leasingavtal 

Stadens hyres-/leasingavtal har i allt väsentligt bedömts som operationella. Staden kommer under år 2022 titta på 
de fåtalet avtal som skulle kunna vara klassificerade som finansiella. Staden bedömer denna eventuella avvikelse i 
år 2021 som av mindre betydelse för resultat- och balansräkning. Framtida kostnader för hyresavtal längre än tre 
år redovisas i tilläggsupplysning operationell leasing. 

Sammanställda räkenskaper för den kommunala koncernen 

Enligt LKBR ska sammanställda räkenskaper upprättas för den kommunala koncernen. Syftet med den 
sammanställda redovisningen är att ge en samlad bild av nämndernas och bolagens verksamheter och 
ekonomiska ställning. Den sammanställda redovisningen har upprättats enligt förvärvsmetoden med 
proportionell konsolidering. Förvärvsmetoden innebär att det egna kapital som förvärvats vid 
anskaffningstillfället elimineras. Med proportionell konsolidering menas att endast ägda andelar av 
dotterföretagens räkenskaper tas med i den sammanställda redovisningen. 

Inom Solnas kommunkoncern finns verksamheter som bedrivs i Solna stad och i företagsform genom aktiebolag 
och stiftelse. Företagen är helt eller delvis ägda av Solna stad. I stadens koncernredovisning ingår de företag, som 
staden har ett betydande inflytande i. Dessa är Bostadsstiftelsen Signalisten i Solna med dotterbolaget 
Solnabostäder AB, Råsunda Förstads AB med dotterbolaget Överjärva Gård AB, Solna Vatten AB samt 
Norrenergi AB. Ägarandelen i Norrenergi uppgår till 2/3-delar. 

Bostadsstiftelsen Signalisten och Råsunda Förstads AB utgör egna koncerner. Fastighets AB Falkeneraren 
bedriver ingen verksamhet och ingår i kommunkoncernen som vilande bolag. Den kommunala koncernens 
sammansättning har inte förändrats under räkenskapsåret. 

Grundprincipen är att företag där staden har mer än cirka 20 procent av rösterna och där inflytandet får anses 
vara betydande konsolideras. Hel- och delägda bolag, vars storlek är ringa konsolideras inte. Solna stad äger 30 
procent av Solna Tenniscenter AB, men då bolagets verksamhet är av obetydlig omfattning i relation till Solna 
stads skatteintäkter har staden valt att undanta bolaget från den sammanställda redovisningen. 
Kommunalförbunden Käppalaförbundet och Norrvatten ingår inte i den sammanställda redovisningen. Solna 
stads ägarandel uppgår till strax under 20 procent i dessa kommunalförbund. 

Koncerninterna kostnader och intäkter samt fordringar och skulder elimineras. Dotterbolagens obeskattade 
reserver beaktas i balansräkningen som eget kapital. I resultaträkningen återförs dotterbolagens 
bokslutsdispositioner. Skatteskuld i obeskattade reserver redovisas som avsättning i den sammanställda 
redovisningen. Den sammanställda redovisningen har i allt väsentligt upprättats i enlighet med RKR R16. 
Skillnader i redovisningsprinciper mellan företagen och staden kan förekomma på grund av att olika 
rekommendationer tillämpas för staden respektive företagen. 

Stadens majoritetsägda bolag, som ingår i den sammanställda redovisningen, har under 2014 övergått till 
redovisning enligt K3-regelverket. Staden redovisar materiella anläggningstillgångar enligt RKR R4. 
Huvudmetoden är att varje enskilt koncernföretag ska konsolideras för sig. Som alternativ metod kan 
civilrättsliga underkoncerners bokslut konsolideras förutsatt att nödvändiga justeringar görs. I den sammanställda 
redovisningen har den alternativa metoden använts. 

Förvaltningsberättelse 

Solna stad har under 2020 anpassat förvaltningsberättelsen för att i möjligaste mån följa RKR R15 
Förvaltningsberättelse. Avsteg från rekommendationen har dock gjorts då samtliga huvudrubriker som enligt 
rekommendationen ska finnas i förvaltningsberättelsen inte återfinns som huvudrubriker. De huvudrubriker som 
utelämnats är ”Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning”, ”God ekonomisk hushållning och 
ekonomisk ställning” samt ”Balanskravsresultat”. De upplysningar som efterfrågas under de utelämnade 
huvudrubrikerna återfinns istället i löpande text. Information och analys kopplat till koncernen finns samlat 
under en och samma huvudrubrik. 

Ansvarsförbindelse 

Inga väsentliga förändringar har skett avseende stadens borgensåtaganden under perioden. 
Pensionsförpliktelserna har ändrats under perioden med anledning av förändrade livslängdsantaganden i SKR:s 
Riktlinjer för beräkning av pensionsskuld (RIPS). 

Delårsrapport 
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Beträffande delårsrapporten görs avsteg från rekommendationen RKR R17 Delårsrapport eftersom budget och 
prognos för räkenskapsåret inte ingår i stadens separata resultaträkning. Denna information framgår dock tydligt 
i förvaltningsberättelsen, där motsvarande information finns under rubriken ”Stadens driftredovisning”. 

Säsongsvariationer och cykliska effekter, i form av till exempel semesterlöneskuld, snöröjning, uppvärmning, 
skolterminer, befolkningsutveckling, kan ha en viss påverkan på delårsresultatet. 

Mkr Stad 2021 Stad 2020 Koncern 
2021 

Koncern 
2020 

Not 2 Verksamhetens intäkter     

Försäljningsintäkter 19,1 20,7 556,4 491,7 

Taxor och avgifter 350,8 336,5 399,1 399,2 

Hyror och arrenden 131,2 136,4 556,9 547,3 

Bidrag 357,9 312,8 357,9 312,8 

varav bidrag och kostnadsersättningar från staten 356,7 305,6   

Försäljning av verksamhet 120,9 109,6 120,9 109,6 

Försäljning av anläggningstillgångar  0,0  0,0 

Summa 980,0 916,1 1 991,2 1 860,5 

     

Not 3 Jämförelsestörande intäkter     

Exploateringsfastigheter, tomträtter 460,3 452,2 460,3 452,2 

Summa 460,3 452,2 460,3 452,2 

     

Not 4 Verksamhetens kostnader     

Personal -1 475,7 -1 435,2 -1 589,0 -1 540,4 

varav pensionskostnader, inkl. reserverat eget kapital -193,4 -163,3   

varav pensionsbelopp, som reserverats i eget kapital -20,0 -20,0   

Lämnade bidrag -69,6 -58,3 -69,6 -58,3 

Köp av huvudverksamhet -1 710,9 -1 686,0 -1 710,9 -1 686,0 

Konsulttjänster, tillfälligt inhyrd personal -40,1 -43,2 -40,1 -43,2 

Lokal- och markhyror -127,5 -137,1 -69,9 -78,6 

Skattekostnader avseende bolagsskatt   -32,5 -35,0 

Övriga verksamhetskostnader -377,2 -376,6 -974,7 -912,3 

Summa -3 800,9 -3 736,4 -4 486,7 -4 353,6 

     

Not 5. Revision (räkenskaps- och förvaltningsrevision) -1,4 -2,1   

varav sakkunnigt biträde -0,7 -1,4   

varav räkenskapsrevision (revisorer och biträde) -0,6 -0,2   

     

Not 6 Jämförelsestörande kostnader     

Strukturomvandlingskostnader, omstrukturering personal och lokaler -28,7 -39,8 -28,7 -39,8 

Strukturella utvecklingsinsatser, stadens utbyggnad  -0,9  -0,9 

Utrangering/försäljning anläggningstillgång -20,8 -7,7 -20,8 -7,7 

Ökat livslängdsantagande pensioner -24,5  -24,5  

Summa -74,1 -48,4 -74,1 -48,4 

     

Not 7 Avskrivningar     

Planenliga avskrivningar på anläggningstillgångarnas anskaffningsvärden     

Immateriella anläggningstillgångar -5,7 -6,8 -7,1 -6,9 

Verksamhetsfastigheter -80,4 -70,7 -80,4 -70,7 

Fastigheter för affärsverksamhet -1,1 -1,0 -149,0 -144,1 

Publika fastigheter -48,6 -40,6 -48,6 -40,6 

varav avskrivningar som matchas med gatukostnadsersättning -9,6 -9,6 -9,6 -9,6 

Fastigheter för annan verksamhet -17,2 -28,3 -17,2 -28,3 

Inventarier -12,7 -19,1 -15,5 -21,7 

Summa -165,8 -166,5 -317,9 -312,3 

     

Not 8 Nedskrivningar     

Nedskrivning komponenter Signalisten   -1,2 -0,3 

Nedskrivning rättning av redovisningsprincip -1,8  -1,8  

Summa -1,8  -3,0 -0,3 

     

Not 9 Skatteintäkter     

Preliminär skatteinbetalning 4 239,2 4 122,7 4 239,2 4 122,7 

Preliminär slutavräkning innevarande år 95,2 -59,0 95,2 -59,0 

Slutavräkningsdifferens föregående år 13,6 -19,4 13,6 -19,4 

Summa 4 348,0 4 044,3 4 348,0 4 044,3 

     

Not 10 Generella statsbidrag och utjämning     

Bidragsintäkter     

Regleringsbidrag 247,6 84,4 247,6 84,4 
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Mkr Stad 2021 Stad 2020 Koncern 
2021 

Koncern 
2020 

Generella statsbidrag 31,3 166,1 31,3 166,1 

varav stöd för att säkerställa god vård och omsorg om äldre 24,2  24,2  

varav skolmiljarden 7,0  7,0  

varav stöd för att stärka välfärden  154,9  154,9 

varav stöd för flyktingsituationen  11,2  11,2 

Kommunal fastighetsavgift 97,2 95,9 97,2 95,9 

Delsumma bidragsintäkter 376,1 346,4 376,1 346,4 

Bidragskostnader     

Inkomstutjämning -405,1 -343,8 -405,1 -343,8 

Kostnadsutjämning -530,5 -521,8 -530,5 -521,8 

LSS-utjämning -196,8 -193,4 -196,8 -193,4 

Delsumma bidragskostnader -1 132,4 -1 059,0 -1 132,4 -1 059,0 

Summa -756,3 -712,5 -756,3 -712,5 

     

Not 11 Finansiella intäkter     

Utdelning Kommuninvest ekonomisk förening 1,5 1,8 1,5 1,8 

Utdelning på aktier och aktiefonder 94,2 57,3 44,2 27,3 

Utdelning i räntefonder 22,8 15,4 22,8 15,4 

Ränteintäkter 0,3 0,4 0,5 0,6 

Realisationsvinst 26,1 149,2 26,1 149,2 

Fondrabatt kapitalförvaltning m.m. 12,0 6,5 12,0 6,5 

Optionsersättning 5,0 5,0 5,0 5,0 

Borgensavgifter 2,8 3,0 0,2 0,2 

Intäkt indexreglering medfinansiering tunnelbana, förskott staten 6,2 1,4 6,2 1,4 

Orealiserad värdeförändring kapitalförvaltning 584,8 72,2 584,8 72,2 

Summa 755,6 312,1 703,3 279,6 

     

Not 12 Finansiella kostnader     

Räntekostnader -0,1  -23,4 -19,8 

Realisationsförlust  -11,6  -11,6 

Ränta på pensionsavsättning -8,1 -11,7 -8,1 -11,7 

Förvaltningsarvode, bankavgifter m.m. -0,3 -0,5 -0,3 -0,5 

Kostnad indexreglering medfinansiering tunnelbana och Mälarbanan -164,0 -21,5 -164,0 -21,5 

Orealiserad värdeförändring kapitalförvaltning -31,4 -86,9 -31,4 -86,9 

Summa -204,0 -132,2 -227,3 -152,0 

     

Not 13 Extraordinära intäkter     

Bidrag till medfinansiering av tunnelbana     

- Nytt avtal Veidekke kvarteret Fogdevreten 2,7 10,0 2,7 10,0 

- Nedjustering av avtal Fabege kvarteret Signalen  -1,8  -1,8 

- Uppjustering av avtal Wåhlin kvarteret Bellona och JM kvarteret Motorn  0,5  0,5 

- Kvarteret Banken och bidrag medfinansiering 50,0  50,0  

- Nedjustering av avtal kvarteret Tygeln -2,8  -2,8  

Summa 49,9 8,7 49,9 8,7 

     

Not 14 Extraordinära kostnader     

Tilläggsavtal medfinansiering av tunnelbana Arenastaden -170,0  -170,0  

Åtagande att medfinansiera tunnelbana Arenastaden, kostnadstak  -63,6  -63,6 

Summa -170,0 -63,6 -170,0 -63,6 

     

Not 15 Justeringsposter     

Löpande verksamhet: justering av ej rörelsekapitalpåverkande poster     

Förändring pensionsavsättning 80,9 36,1 80,5 35,0 

Förändring övriga avsättningar 251,3 333,2 244,6 345,9 

Utrangering inventarier och byggnader 168,1 8,5   

Justering rättelse av fel över eget kapital -150,6  -150,5  

Justering ändring av eget kapitalandel i obeskattade reserver   6,9  

Realisationsvinst/förlust (netto)     

Realisationsvinst försäljning av kortfristig placering  -82,4  -82,4 

Realisationsförlust försäljning av kortfristig placering  11,6  11,6 

Byte av redovisningsprincip RKR R2  262,7  262,7 

Summa 349,7 569,7 181,5 572,9 

     

Not 16 Immateriella anläggningstillgångar     

Ingående bokfört värde 13,8 20,4 19,9 20,4 

Årets investeringar 0,0 0,2 4,0 6,4 

Årets avskrivningar -5,7 -6,8 -7,1 -6,9 

Utrangeringar/försäljningar/överföringar -8,1 0,0 -8,1 0,0 

Summa 0,0 13,8 8,7 19,9 



 

76 

S
o

ln
a stad

 - Å
rsred

o
v
isn

in
g
 2

0
2

1
 

 

Mkr Stad 2021 Stad 2020 Koncern 
2021 

Koncern 
2020 

Anskaffningsvärde 0 96,0 10,2 102,2 

Ackumulerade avskrivningar enligt plan 0 -82,2 -1,5 -82,3 

Restvärde 0,0 13,8 8,7 19,9 

Genomsnittlig avskrivningstid:  4,8 år 5,0 år 4,9 år 

Stadens immateriella anläggningstillgångar har utrangerats 2021 då de inte fyller kravet för tillgångsslaget. 

Norrenergi har tre egenutvecklade program med bokfört värde 8,7 mkr per 2021-12-31. 

     

Not 17 Mark, byggnader och tekniska anläggningstillgångar     

Ingående bokfört värde 2 974,9 2 823,6 6 477,2 6 280,3 

Årets investeringar 504,1 300,5 707,2 593,3 

Årets avskrivningar -147,4 -140,7 -295,5 -283,9 

Utrangeringar/försäljningar/överföringar/nedskrivningar -149,8 -8,5 -201,4 -112,4 

Summa 3 181,8 2 974,9 6 687,6 6 477,2 

varav markreserv, exploateringsverksamhet 45,0 88,3 45,0 88,3 

varav verksamhetsfastigheter 1 301,9 1 276,2 1 301,9 1 276,2 

varav fastigheter för affärsverksamhet 5,1 4,7 3 373,7 3 337,8 

varav publika fastigheter, naturreservat 905,6 731,5 905,6 731,5 

varav fastigheter för annan verksamhet 82,4 201,9 82,4 201,9 

varav pågående investeringar 841,8 672,4 979,0 841,6 

Genomsnittlig avskrivningstid: 23,9 år 23,9 år 30,2 år 29,7 år 

Avskrivningsmetod: Rak avskrivning på anskaffningsutgiften     

     

Not 18 Maskiner och inventarier     

Ingående bokfört värde 55,3 65,5 62,4 72,9 

Årets investeringar 5,5 8,9 7,4 10,9 

Årets avskrivningar -12,7 -19,1 -15,3 -21,5 

Utrangeringar/försäljningar/överföringar -12,0 0,0 -11,8 0,1 

Summa 36,1 55,3 42,6 62,4 

Genomsnittlig avskrivningstid: 8,4 år 7,3 år 7,8 år 7,0 år 

Avskrivningsmetod: Rak avskrivning på anskaffningsutgiften     

     

Materiella anläggningstillgångar     

Anskaffningsvärde 5 243,2 5 224,2 12 000,3 11 498,8 

Ackumulerade avskrivningar enligt plan -2 025,2 -2 193,9 -5 270,1 -4 959,3 

Restvärde 3 217,9 3 030,3 6 730,2 6 539,6 

     

Not 19 Finansiella anläggningstillgångar     

Aktier 62,6 62,6 6,6 6,6 

Andelar 1 159,5 1 152,1 69,4 62,0 

varav i Bostadsstiftelsen Signalisten 88,5 88,5   

varav i Kommuninvest 68,0 60,6   

varav i Storstockholms brandförsvar 1,3 1,3   

varav i Råstahems Folketshusförening (610 andelar à 10 kr) 0,0 0,0   

varav i Råsunda Förstads AB 75,0 75,0   

varav i Solna Vatten AB 220,0 220,0   

varav i Norrenergi AB 706,7 706,7   

Bostadsrätter 1,9 2,0 5,0 5,1 

Grundfondskapital Stiftelsen Filmstadens Kultur 5,0 5,0 5,0 5,0 

Långfristiga fordringar 39,0 0,5 39,0 0,5 

Bidrag till stadens medfinansiering av tunnelbana 337,5 340,9 337,5 340,9 

Summa 1 605,5 1 563,1 462,6 420,2 

     

Not 20 Aktier     

Råsunda Förstads AB (150 000 aktier à 50 kr) 7,5 7,5   

Solna Vatten AB (100 aktier à 100 000 kr) 10,0 10,0   

Norrenergi AB 38,0 38,0   

varav aktiekapital (28 aktier à 1 000 000 kr) 28,0 28,0   

Råsta Holding AB     

varav aktiekapital (250 aktier à 100 kr)     

AB Vårljus, likviderat* (7 100 aktier à 100 kr)  0,0  0,0 

Stockholmsregionens Försäkring AB (61 717 aktier à 100 kr) 6,2 6,2 6,2 6,2 

Söderhalls Renhållningsverk AB (SÖRAB) (400 aktier à 1 000 kr) 0,4 0,4 0,4 0,4 

Solna Tenniscenter AB (300 aktier à 100 kr) 0,0 0,0 0,0 0,0 

Fastighets AB Falkeneraren (5 000 aktier à 100 kr) 0,5 0,5   

Inera AB (5 aktier à 8 500 kr) 0,0 0,0 0,0 0,0 

Summa 62,6 62,6 6,6 6,6 

*'likviderat 2021-03-25     

     

Not 21 Långfristiga fordringar     
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Stiftelsen Stockholms studentbostäder 0,5 0,5 0,5 0,5 

Stockholmsförhandlingen förskott 38,5  38,5  

Summa 39,0 0,5 39,0 0,5 

     

Not 22 Exploateringsfastigheter med mera     

Tomträtter 0,2 0,2 0,2 0,2 

Exploateringsfastigheter 5,4 5,4 5,4 5,4 

Varulager   24,9 48,6 

Summa 5,6 5,6 30,5 54,2 

     

Not 23 Kortfristiga fordringar     

Kundfordringar 54,8 52,6 115,9 82,7 

varav koncerninterna kundfordringar 7,8 16,3   

Fordringar hos staten 28,6 31,3 33,2 41,2 

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 152,8 69,1 256,8 155,7 

Upplupna skatteintäkter 95,2 1,9 95,2 1,9 

Mervärdesskatt 141,3 144,6 141,3 144,6 

Fordran bidrag till statlig medfinansiering tunnelbana 25,0 68,0 25,0 68,0 

Andra fordringar 10,2 82,1 20,2 93,2 

Summa 507,9 449,6 687,6 587,2 

     

Not 24 Kortfristiga placeringar     

Svenska aktier (kapitalförvaltning) 1 384,5 759,9 1 384,5 759,9 

Globala aktier (kapitalförvaltning) 1 325,3 715,6 1 325,3 715,6 

Obligationer (kapitalförvaltning) 903,4 607,7 903,4 607,7 

Summa 3 613,2 2 083,1 3 613,2 2 083,1 

     

Not 25 Kassa och bank     

Bankkonton 882,8 1 064,1 1 102,6 1 283,9 

Summa 882,8 1 064,1 1 102,6 1 283,9 

     

Not 26 Eget kapital     

Ingående eget kapital 5 024,4 4 150,7 6 070,1 5 067,7 

Utrangering/rättelse av tidigare fel -150,6  -150,5  

Direktbokning eget kapital förändrad skattesats andel obeskattade reserver   6,9  

Årets resultat 1 421,0 873,7 1 517,5 1 002,3 

Utgående eget kapital 6 294,8 5 024,4 7 444,0 6 070,1 

varav reserverat eget kapital (se tilläggsupplysning) 724,4 368,9   

varav reserverat i bokslut 2021/2020 450,0 50,0   

     

Not 27 Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser     

Ingående avsättning, inkl. löneskatt 460,4 424,3   

Pensionsutbetalningar -15,5 -15,3   

Nyintjänad pension 63,5 32,4   

Ränte- och basbeloppsuppräkning 6,6 9,5   

Förändring av löneskatten 15,8 7,0   

Övrig post 10,5 2,4   

Utgående avsättning, inkl. löneskatt 541,3 460,4 545,2 464,7 

Varav avsättning pensioner omstruktureringskostnader     

Ingående avsättning SAPsök, omstrukturering, inkl. löneskatt 5,4 6,0   

Nya förpliktelser under året 2,4 3,6   

varav arbetstagare som pensionerats 2,3 3,5   

varav ränte- och basbeloppsuppräkning 0,1 0,1   

Årets utbetalningar -4,0 -4,1   

Förändring av löneskatt -0,4 -0,1   

Övrigt 0,0 0,1   

Utgående avsättning pensioner omstruktureringskostnader 3,4 5,4   

     

Avsättningar för pensioner, inkl. löneskatt     

Förmånsbestämd/kompletteringspension 362,8 316,6   

Särskild avtals-/ålderspension 2,8 2,9   

Ålderspension 59,6 41,8   

Pension till efterlevande 3,7 2,5   

Visstidspension 4,1 2,4   

Särskild avtalspension enl. överenskommelse, SAPsök 2,7 4,3   

Löneskatt 105,7 89,9   

Summa 541,3 460,4   

Aktualiseringsgrad i procent 89,0 89,0   

Antal visstidsförordnanden 2 3   
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Not 28 Andra avsättningar     

Ingående andra avsättningar 1 471,0 1 137,8 1 728,6 1 382,7 

Ianspråktaget -82,7 248,1 -89,4 244,7 

Årets avsättningar 334,0 85,1 334,0 101,2 

Utgående andra avsättningar 1 722,3 1 471,0 1 973,2 1 728,6 

     

Uppskjutna skatter som ingår i andra avsättningar   138,4 144,1 

     

Tilläggsupplysning Andra avsättningar:     

Ingående balans Avsättning naturreservat Igelbäcken 5,3 5,6   

Ianspråktaget, reservatets skötsel -0,7 -0,3   

Årets avsättning     

Utgående balans Avsättning naturreservat Igelbäcken 4,6 5,3   

     

De infrastrukturella åtagandena gällande Stockholmsförhandlingen, Sverigeförhandlingen och Mälarbanan är upptagna utifrån 
gällande avtal och betalplaner samt nu kända marknadsförhållanden. Framtida förändringar i avtal, projektens genomförande eller 
förändrade marknadsförhållanden kan leda till förändrade kostnader och intäkter för Solna. 

     

Ingående balans Förpliktelse medfinansiering av tunnelbana Arenastaden 
(Stockholmsförhandlingen) 

316,7 128,3   

Överföring enligt betalplan till/från kort skuld -10,0 118,4   

Ianspråktaget -10,6    

Årets avsättning 36,6 70,1   

Tilläggsavtal fördyring 170,0    

Utgående balans Förpliktelse medfinansiering av tunnelbana 
Arenastaden (Stockholmsförhandlingen) 

502,7 316,7   

Anm: Medfinansiering tunnelbanan enligt tilläggsavtal till Huvudavtal och delprojektavtal avseende utbyggd tunnelbana enligt 2013 
års Stockholmsöverenskommelse samt betalplan beslutad av parterna oktober 2020. Årliga betalningar väntas uppgå till 10 mkr 
2022, 28 mkr 2023, 37 mkr 2024, 189 mkr 2025 och 121 mkr 2026. Dessutom tillkommer kostnader för indexering. År 2016 
betalades nominellt 20 mkr, 2017 61,5 mkr, 2018 148,1 och 2019 157,7 mkr ut i enlighet med avtalet. Under år 2020 har inga 
utbetalningar skett. År 2021 har 10,6 mkr betalats ut. 

     

Ingående balans Förpliktelse medfinansiering av tunnelbana Hagalund 
(Sverigeförhandlingen) 

499,6 367,2   

Överföring enligt betalplan till/från kort skuld -55,0 130,0   

Ianspråktaget -6,4    

Årets avsättning 19,0 2,4   

Utgående balans Förpliktelse medfinansiering av tunnelbana 
Hagalund (Sverigeförhandlingen) 

457,2 499,6   

Anm: Medfinansiering utbyggnad av tunnelbanestation Södra Hagalund enligt avtal Sverigeförhandlingen. Betalplanen gäller från 
september 2020. Årliga betalningar väntas uppgå till 55 mkr 2022, 170 mkr 2023, 205 mkr 2024, 35 mkr 2025, 30 mkr 2026, 5 mkr 
2027 och 5 mkr 2028. Kostnader för indexering tillkommer. Av beloppen avser 50 mkr bostadstillskott som återbetalas tidigast 2035. 
År 2017 betalades nominellt 40 mkr, 2018 60 mkr och 2019 95 mkr ut i enlighet med avtalet. Under 2020 har inga utbetalningar skett. 
Under 2021 har 6,4 mkr betalats ut. 

     

Ingående balans Förpliktelse medfinansiering av Mälarbanan 649,3 636,7   

Ianspråktaget     

Årets avsättning 108,4 12,6   

Utgående balans Förpliktelse medfinansiering av Mälarbanan 757,7 649,3   

Anm: Medfinansiering utbyggnad av Mälarbanan enligt avtal Trafikverket. Årliga betalningar väntas uppgå till 300 mkr 2023, 100 mkr 
2028 och 200 mkr 2030. Kostnader för indexering tillkommer. År 2019, 2020 och 2021 betalades nominellt 0,0 mkr ut i enlighet med 
avtalet. 

     

Not 29 Långfristiga skulder     

Fastighets AB Falkeneraren 0,5 0,5   

Övriga skulder till kreditinstitut   825,0 950,0 

Summa långfristiga skulder 0,5 0,5 825,0 950,0 

Skuld för offentliga bidrag 4,9  4,9  

Skuld förutbetalda exploateringsintäkter 327,0 353,5 327,0 353,5 

Summa förutbetalda intäkter 331,9 353,5 327,0 353,5 

Summa långfristiga skulder och förutbetalda intäkter 332,4 354,0 1 156,9 1 303,5 

     

Tilläggsupplysning förutbetalda intäkter     

Ingående förutbetalda intäkter 353,5 423,1   

Årets inbetalningar 21,9 22,3   

Under året resultatförda intäkter -48,4 -91,9   

Utgående förutbetalda intäkter som regleras över flera år 327,0 353,5   

     

Förutbetalda intäkter per exploateringsprojekt     
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Pågående exploateringsprojekt     

Kvarteret Motorn, Råsunda 2,5 2,5   

Kvarteret Stora Frösunda 28,5 28,5   

Kvarteret Västerjärva (f.d. Grönlingen, Järvastaden) 5,5 5,5   

Kvarteret KS-KI Solnavägen 10,5 10,5   

Kvarteret Laboratoriet, Huvudsta     

Kvarteret Lagern, Råsunda 43,1 43,1   

Kvarteret Uarda, Arenastaden 0,0 14,8   

Kvarteret Styckjunkaren, Huvudsta 11,6 11,6   

Kvarteret Tomteboda 62,5 42,7   

Kvarteret Startboxen, Nya Ulriksdal 13,1 43,5   

Kvarteret Sparrisen, Huvudsta 24,0 24,0   

Kvarteret Charlottenburg, Råsunda 5,0 5,0   

Kvarteret Ulriksdalsfältet, förskott kommersiella lokaler     

Kvarteret Ulriksdalsfältet, detaljplan 1 och 3 105,1 105,1   

Kvarteret Idrottsplatsen, Frösunda 11,1 11,1   

Kvarteret Diktaren, Huvudsta 0,0 3,1   

Kvarteret Ballongberget, Frösunda 2,5 2,5   

Kvarteret Banken, Solna centrum 2,1    

Summa 327,0 353,5   

     

Not 30 Kortfristiga skulder     

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 334,7 354,6 464,9 470,3 

varav övertidsskuld inkl. sociala avgifter 2,0 2,4   

varav semesterlöneskuld inkl. sociala avgifter 65,0 67,4   

varav förutbetalda skatteintäkter 44,9 115,2   

Upplupna pensionskostnader, avgiftsbestämd del 42,0 42,1 42,0 42,1 

Upplupen löneskatt pensioner, avgiftsbestämd del 20,3 19,0 20,3 19,0 

Skulder till koncernföretag 142,3 149,5   

Leverantörsskulder 250,7 251,4 349,4 334,5 

varav koncerninterna leverantörsskulder 15,5 11,3   

Personalens skatter, arbetsgivaravgifter och löneavdrag 44,7 50,3 44,7 50,3 

Skulder till staten 11,0 20,8 11,0 20,8 

Anslutningsavgifter   467,0 460,2 

Skatteskulder   11,9 6,0 

Kort skuld betalplan tunnelbana 65,0 0,6 65,0 0,6 

Andra kortfristiga skulder 31,4 11,5 39,8 17,7 

Summa 942,1 899,8 1 516,1 1 421,5 

     

Not 31 Pensionsförpliktelser ej upptagna bland skulder/avsättningar     

Ingående pensionsförpliktelse (pension intjänad före 1998 inkl. löneskatt) 1 128,5 1 168,7 1 128,5 1 168,7 

Pensionsutbetalningar -54,2 -54,0 -54,2 -54,0 

Nyintjänad pension  0,2 0,0 0,2 

Ökat livslängdsantagande 23,9    

Ränte- och basbeloppsuppräkning 16,1 28,3 16,1 28,3 

Förändring löneskatt -1,0 -7,8 -1,0 -7,8 

Övrig post 11,0 -6,8 11,0 -6,8 

Utgående pensionsförpliktelse 1 124,3 1 128,5 1 124,3 1 128,5 

Aktualiseringsgrad i procent 89,0 89,0   

varav pensionsförpliktelser för visstidspension/ålderspension till 
aktiva/passiva förtroendevalda m.fl. 

37,2 28,4   

Antal förtroendevalda (aktiva) 5 6   

Överskottsmedel försäkring per 2009 för pensionsförpliktelse i nedlagda 
Solna-Sundbybergs brandförsvarsförbund. 

1,5 1,1   

     

Not 32 Övriga ansvars- och borgensförbindelser     

Borgensåtagande mot kommunens företag 829,4 954,4   

varav Norrenergi AB 154,4 204,4   

varav Bostadsstiftelsen Signalisten 675,0 750,0   

Övriga ansvarsförbindelser Bostadsstiftelsen Signalisten   0,7 0,6 

Summa 829,4 954,4 0,7 0,6 

Summa pensions-, ansvars- och borgensförbindelser 1 953,7 2 082,9 1 125,0 1 129,1 

     

Kommuninvest     

Anm: Solna stad har i augusti 2011 ingått en solidarisk borgen såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s samtliga 
nuvarande och framtida förpliktelser. Samtliga 292 kommuner och regioner som per 2021-12-31 var medlemmar i Kommuninvest 
ekonomisk förening har ingått likalydande borgensförbindelser. Mellan samtliga medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har 
ingåtts ett regressavtal som reglerar fördelningen av ansvaret mellan medlemskommunerna vid ett eventuellt ianspråktagande av 
ovan nämnd borgensförbindelse. Enligt regressavtalet ska ansvaret fördelas dels i förhållande till storleken på de medel som 
respektive medlemskommun lånat av Kommuninvest i Sverige AB, dels i förhållande till storleken på medlemskommunernas 
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respektive insatskapital i Kommuninvest ekonomisk förening. Vid en uppskattning av den finansiella effekten av Solna stads ansvar 
enligt ovan nämnd borgensförbindelse, kan noteras att per 2021-12-31 uppgick Kommuninvest Sverige AB:s totala förpliktelser till 
510 966 139 138 kronor och totala tillgångar till 518 679 716 010 kronor. Kommunens andel av de totala förpliktelserna uppgick till 1 
316 011 891 kronor och andelen av de totala tillgångarna till 1 317 680 909 kronor. 

Risken att stadens borgensåtaganden behöver infrias bedöms som låg. 

     

Garantiförpliktelser     

Käppalaförbundet 310,4 286,9   

Kommunalförbundet Norrvatten 225,8 199,2   

Summa 536,1 486,1   

Anm: Garantiförpliktelse för förbundens lån utifrån ägarandel (Käppala 18,5 % och Norrvatten 19,4 %). 

     

Tilläggsupplysning operationell leasing     

Framtida hyres-/leasingavgifter (avtalstid längre än 3 år)     

- hyreskostnad förfaller inom ett år 23,8 23,3   

- hyreskostnad förfaller senare än ett år men inom fem år 133,1 132,2   

- hyreskostnad förfaller senare än fem år 305,6 299,7   

Summa 462,4 455,2   

     

Tilläggsupplysning reserverat eget kapital     

Omstrukturering     

Reserverat i 2005-2007, 2009, 2013-2014, 2017-2018 års bokslut 304,0 304,0   

Ianspråktaget år 2006-2018 -230,7 -230,7   

Ianspråktaget 2019 -41,2 -41,2   

Reserverat för omstrukturering i 2019 års bokslut 75,0 75,0   

Ianspråktaget 2020 -39,8 -39,8   

Reserverat för omstrukturering i 2020 års bokslut 16,5 16,5   

Ianspråktaget 2021 -28,7    

Reserverat för omstrukturering i 2021 års bokslut 50,0    

Summa 105,1 83,8   

Anm: Från 2018 ingår inte interna kostnader i Omstrukturering     

     

Pensioner     

Reserverat i 2005-2008 års bokslut 330,7 330,7   

Ianspråktaget 2009, 2011-2018 -175,6 -175,6   

Ianspråktaget 2019 -20,0 -20,0   

Ianspråktaget 2020 -20,0 -20,0   

Ianspråktaget 2021 -20,0    

Summa 95,1 115,1   

     

Strukturella utvecklingsinsatser     

Reserverat i 2016 års bokslut  30,0   

Ianspråktaget 2017-2018  -0,6   

Reserverat för omstrukturering i 2018 års bokslut  25,0   

Summa (Reservation upphör 2020-12-31)  54,4   

     

Strukturella utvecklingsinsatser, stadens utbyggnad och skol- och 
förskolelokaler 

    

Reserverat i boksluten 2011-2013, 2015-2016 485,0 485,0   

Ianspråktaget 2012-2018 -345,0 -345,0   

Ianspråktaget 2019 -2,6 -2,6   

Ianspråktaget 2020 -0,9 -0,9   

Reserverat för skollokaler i 2020 års bokslut 33,5 33,5   

Ianspråktaget 2021 -45,8    

Reserverat för skol- och förskolelokaler i 2021 års bokslut 400,0    

Summa 524,2 170,0   

Summa reserverat eget kapital 724,4 368,9   

Anm: beloppen i tabellerna är avrundade och summerar därför inte exakt.     

     

Särredovisning har upprättats enligt Lag om allmänna vattentjänster (2006:412, 50 §) hos Solna Vatten AB, solna.se/solnavatten 
samt enligt Fjärrvärmelag (2008:263) hos Norrenergi AB, norrenergi.se och energimarknadsinspektionen, ei.se 

 



SOLNA STAD 
Revisorerna 

Revisionsberättelse för år 2021 

Kommunfullmäktige i 
Solna stad 

Vi har för 2021 granskat Kommunstyrelsens och nämndernas verksamhet och genom utsedda 
lekmannarevisorer även granskat verksamheten i stadens företag. 

Granskningen har vad avser staden utförts enligt kommunallagen, god revisionssed i 
kommunal verksamhet och stadens revisionsreglemente. 

Granskningen har haft den omfattning och inriktning samt gett det resultat som redovisas i 
bilagan "Revisorernas redogörelse år 2021". 

Revisorerna skall utifrån kommunallagen bedöma om resultatet i årsredovisningen är 
förenligt med de mål för den ekonomiska förvaltningen som fullmäktige beslutat om i 
årsbudget och flerårsplan. Bedömningen skall avse både de verksamhetsmål och finansiella 
mål som fullmäktige fastställt och som är av betydelse för god ekonomisk hushållning. 

Grundat på vår granskning av årsredovisningens återrapp01tering har det inte framkommit 
några omständigheter som ger oss anledning att anse att resultatet inte skulle vara förenligt 
med de finansiella mål och verksamhetsmål som fullmäktige fastställt i budget 2021. 

Vi bedömer sammantaget att styrelse och nämnder har bedrivit verksamheten på ett 
ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. 

Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande. 

Vi bedömer att styrelsens och nämndernas interna kontroll har varit tillräcklig. 

Vi tillstyrker att Kommunstyrelsen och övriga nämnder och ledamöterna i dessa organ beviljas 
ansvarsfrihet för 2021 års förvaltning. 

Vi tillstyrker också att stadens årsredovisning godkänns. 

Solna den 28 mars 2022 

Jan Perers Per Stockhaus Urban Engerstedt 

Anders Palm Per Engström Gustav Olofsson 

Beatrice Rydfjäll 
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Revisorernas redogörelse år 2021 

Vi har utfört vår granskning enligt kommunallagen och fastställt revisionsreglemente. 
Revisorerna, som varit sju till antalet, har haft tolv sammanträden under året. 

Revisorerna har biträtts av PwC. Revisionsinsatserna under året har bestått av 

granskningar inom såväl förvaltnings- som redovisningsrevision. Förvaltningsrevision 

syftar till att undersöka om nämndernas verksamhet är ändamålsenlig, ekonomiskt 

tillfredsställande och om den kontroll som utövas inom nämnderna är tillräcklig. 

Redovisningsrevision syftar till att bedöma om räkenskaperna är rättvisande och om den 

kontroll som utövas inom nämnderna är tillräcklig. Någon skarp gräns mellan 

förvaltnings- och redovisningsrevision finns inte. 

 
Genomförda granskningar 

Nedan lämnas en kortfattad redogörelse över granskningar som genomförts avseende 

revisionsåret 2021.  

 

Delårsrapport 2021 

Revisorerna gjorde i sitt utlåtande avseende delårsrapporten följande bedömning: 

 

- Det har inte framkommit omständigheter som tyder på att stadens delårsrapport 

inte, i allt väsentligt, är upprättad i enlighet med lagens krav och god 

redovisningssed i övrigt.  

- Vid granskningen har inte framkommit några omständigheter som föranleder 

oss att göra någon annan bedömning av måluppfyllelsen än kommunstyrelsen. 

De finansiella målen bedöms komma att uppfyllas liksom de av fullmäktige 

beslutade verksamhetsmålen i budget 2021.  

 

Årsredovisning och god ekonomisk hushållning 2021 
Utifrån genomförd granskning har vi förtroendevalda revisorer gjort bedömningen att 

kommunens räkenskaper i allt väsentligt är rättvisande. Vi bedömer också att 

förvaltningsberättelsen, driftredovisningen och investeringsredovisningen är upprättade i 

enlighet med Lagen om kommunal bokföring och redovisning (LKBR) och god 

redovisningssed, och att den sammanställda redovisningen är upprättad i enlighet med 

LKBR och god redovisningssed. Vad gäller mål för god ekonomisk hushållning 

konstaterar vi att kommunstyrelsen lämnar en sammanfattande bedömning avseende 
den samlade måluppfyllelsen avseende god ekonomisk hushållning för år 2021. Grundat 
på vår granskning av årsredovisningens återrapportering har det inte framkommit några 
omständigheter som ger oss anledning att anse att resultatet inte skulle vara förenligt 
med de finansiella mål och verksamhetsmål som fullmäktige fastställt i budget 2021.  
 
Grundläggande granskning 
Av kommunallagen och god revisionssed följer att revisorerna årligen ska granska alla 
styrelser och nämnder. Kommunstyrelsen och nämnderna ska förvalta och genomföra 
verksamheten i enlighet med fullmäktiges uppdrag, lagar och föreskrifter. För att 
fullgöra uppdraget måste respektive organ bygga upp system och rutiner för styrning, 
uppföljning, kontroll och rapportering samt säkerställa att dessa rutiner tillämpas på 
avsett sätt. En bristfällig styrning och kontroll kan riskera att verksamheten inte bedrivs 
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och utvecklas på avsett sätt. Syftet med den översiktliga granskningen är att ge 
kommunens revisorer ett underlag till uttalande i revisionsberättelse.  
 
Den grundläggande granskningen som genomförts avseende år 2021 visar att  
Kommunstyrelsen och nämnderna i allt väsentligt säkerställt en ändamålsenlig och 
ekonomiskt tillfredsställande verksamhet samt en tillräcklig intern kontroll. 
 
För majoriteten av nämndmålen noterar vi att det i nämndernas respektive 
verksamhetsplan inte anges målvärden som målen ska mätas mot, endast en 
beskrivning. Detta är i linje med stadens styrmodell fastställd av kommunfullmäktige.  
Vid uppföljning av målen beskrivs vidtagna aktiviteter samt hänvisas till uppföljning 
mot nyckeltal och mått. Däremot anges inte vilka målvärden nyckeltal utvärderas mot. 
För en extern granskare är det därför inte helt tydligt på vilka grunder bedömning av 
måluppfyllelse görs. 
 
Uppföljning av tidigare granskningar 
Under året har en uppföljande granskning genomförts av identifierade brister och 
lämnade rekommendationer i två tidigare genomförda granskningar: 
 

• Granskning av krisberedskap (2019) 

• Uppföljande granskning av it-säkerhet (2020) 
 
Resultatet av den uppföljande granskningen sammanfattas nedan: 
 

Krisberedskap 

Utifrån genomförd granskning är vår samlade bedömning att Kommunstyrelsen i allt 

väsentligt åtgärdat de rekommendationer som lämnades utifrån tidigare granskning. 

Staden har arbetat aktivt med krisledningsarbetet och utvecklat metoder och riktlinjer för 

att bli effektivare. Bedömningen grundas bl. a på följande:  

 

Tydliga kontaktvägar har formaliserats i syfte att kunna eskalera händelser till den 

centrala krisledningen. Staden har arbetat fram ett tydligt larmkort samt tagit fram rutiner 

och riktlinjer för arbetet när krisledningsgruppen samlas. Krisledningsnämnden är 

involverad i arbetet med Risk- och sårbarhetsanalys (RSA). Vi bedömer att de helägda 

kommunala bolagen har inkluderats i det gemensamma strukturerna för 

krisberedskapsarbetet inom staden. Vi har dock inom ramen för uppföljningen inte tagit 

del av dokumentation eller information kring hur motsvarade inkludering genomförs mot 

delägda Norrenergi och Stiftelsen Signalisten/Solnabostäder. Staden har uppdaterat 

relevant dokumentation sedan granskningen som genomfördes 2018. Staden följer 

riktlinjer och föreskrifter från relevanta myndigheter, det genomförs löpande 

uppdateringar om ändringar i föreskrifter eller lagar sker. Det finns fastställda rutiner för 

erfarenhetsåterföring efter övning, utbildning och skarpa händelser. Staden har upprättat 

dokumentation i form av ”Handbok för krishantering i Solna” med riktlinjer och rutiner 

för hur utvärderingar och erfarenhetsåterföring ska genomföras.  
 
It-säkerhet 

Efter genomförd granskning är PwCs samlade bedömning att Solna stad överlag har bra 

rutiner och arbetssätt på plats gällande IT- och informationssäkerhet men att vissa delar 

har förbättringspotential. PwC ser att positiv utveckling skett hos Solna stad de senaste 

åren då de akuta säkerhetsbrister som identifierats av PwC 2018 idag bedöms vara 

åtgärdade. PwC kan utöver detta se att Solna stad arbetar systematiskt med IT- och 

informationssäkerhet utifrån ett framtaget ledningssystem för informationssäkerhet (LIS) 
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enligt ISO 27001. PwC har dock noterat ett antal områden som behöver förbättras för att 

uppnå en än högre nivå av säkerhet av stadens informationstillgångar.  

 

Detta berör bl.a. hur viss styrdokumentation är utformad där det idag t.ex. saknas 

formella interna kontrollramverk för att genomföra uppföljning samt hanteringsrutiner 

kopplat till informationsklassning. PwC noterade även ett par förbättringsområden i 

förhållande till stadens riskhantering. Då Kommunstyrelsen är informationsägare och 

därmed även riskägare är det Kommunstyrelsen som måste delegera och även säkerställa 

att riskanalyser genomförs systematiskt och att risker åtgärdas. Idag finns det inte 

tillräcklig kontroll och uppföljning av att risker identifieras i verksamhetsspecifika 

system. Vidare har PwC identifierat rekommendationer kopplat till incidenthantering och 

anlitande av externa leverantörer.  
 
Övrigt 
Revisorerna har även under året genomfört särskilda aktiviteter avseende: 

• Olika utbildningsinsatser 

• Löpande omvärldsbevakning  

• Påbörjat väsentlighets- och riskanalys och revisionsplanering för 2022 ff. 
 

För revisionsår 2021 har revisionens budget minskat avsevärt jämfört med tidigare år, 

vilket har inneburit att färre och mer begränsade granskningsinsatser varit möjliga att 

genomföra. 
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Sammanfattning 
 

PwC har på uppdrag av kommunens förtroendevalda revisorer granskat kommunens 
årsredovisning för perioden 2021-01-01 – 2021-12-31. Uppdraget ingår som en 
obligatorisk del av revisionsplanen för år 2021. 

Granskningen syftar till att ge underlag för en bedömning om räkenskaperna ger en 
rättvisande bild av verksamhetens resultat och ekonomiska ställning samt om 
årsredovisning är upprättad i enlighet med LKBR och god redovisningssed i kommunal 
verksamhet. 

Med utgångspunkt från syftet har följande områden granskats: 

Område Uppfyller kraven  

Förvaltningsberättelse 
 
 

Ja 

 

Resultaträkning Ja 

 

Balansräkning Ja 

 

Kassaflödesanalys Ja 

 

Noter Ja 

 

Driftredovisning Ja 

 

Investeringsredovisning Ja 

 

Sammanställda 
räkenskaper 

Ja 
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Inledning 
Bakgrund 

Enligt kommunallagen 11 kap. 20 § ska årsredovisningen lämnas över till fullmäktige 
och revisorerna snarast möjligt och senast den 15 april året efter det år som 
redovisningen avser. 

Enligt 4 kap 3 § LKBR ska årsredovisningens delar upprättas som en helhet och ge en 
rättvisande bild av verksamhetens resultat och kommunens eller landstingets 
ekonomiska ställning. Revisorernas skriftliga bedömning ska lämnas till fullmäktige inför 
behandlingen av årsredovisningen. Kommunstyrelsen är ansvarig för upprättandet av 
årsredovisningen. 

Syfte 

Granskningen syftar till att ge underlag för en bedömning om räkenskaperna ger en 
rättvisande bild av verksamhetens resultat och ekonomiska ställning samt om 
årsredovisning är upprättad i enlighet med LKBR och god redovisningssed i kommunal 
verksamhet. 

Revisionskriterier 

Följande kriterier används i granskningen: 

● Kommunallag (KL) 
● Lag om kommunal bokföring och redovisning (LKBR) 
● Rådet för kommunal redovisnings rekommendationer 

Avgränsning och metod  

Avgränsning och inriktning har skett efter en bedömning av väsentlighet och risk. Till 
grund för bedömningen ligger bland annat resultatet av tidigare års granskning och 
förändringar i normgivningen avseende den kommunala redovisningen. 

Fel i räkenskaperna betraktas som väsentliga om de är av sådan omfattning eller typ att 
de, om de varit kända för en välinformerad läsare av årsredovisningen med intressen i 
kommunen, hade påverkat dennes bedömning av kommunen. Detta kan inkludera såväl 
kvalitativa som kvantitativa fel och varierar mellan kommuner och verksamheter. 

Den granskade årsredovisningen fastställdes av kommunstyrelsen 2022-03-21 och 
fullmäktige behandlar årsredovisningen 2022-04-04. Rapportens innehåll har 
sakgranskats av ekonomichef och budget-/redovisningschef. 
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Begränsning i granskningen 

Granskningen har, med nedanstående begränsning, utförts enligt god revisionssed för 
kommuner i Sverige. Det innebär att den, frånsett nedan beskrivna begränsning, varit så 
ingående och omfattande som god sed vid detta slag av granskning kräver.  

En auktoriserad revisor förväntas utföra sin granskning enligt International Standards on 
Auditing (ISA). Vid tillhandahållande av sakkunnigt biträde åt förtroendevalda revisorer i 
en kommun skall revisorn följa ISA i tillämpliga delar. Vid vår granskning har vi inte 
kunnat inhämta ett skriftligt uttalande från företagsledningen1 i enlighet med vad som 
föreskrivs i revisionsstandarden ISA 580 Skriftliga uttalanden. Vi anser att avsaknaden 
av uttalande enligt ovan nämnda revisionsstandard medför en begränsning i gransk-
ningen och att vi måste modifiera våra uttalanden, med andra ord våra bedömningar 
beskrivna under granskningsresultat. Vår granskning har i övrigt kunnat utföras utan 
några begränsningar.  

  

 
1 I en kommun motsvaras företagsledningen av den eller de tjänstepersoner som har ett verkställande 
uppdrag gentemot styrelsen och bäst känner sakförhållandena vid upprättandet av delårsrapport och 
årsredovisning. 
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Granskningsresultat 
 
Räkenskaper 

Resultaträkning 

Resultaträkningen uppfyller kraven enligt LKBR och RKRs rekommendationer. 

Vid granskningen av kommunens årsredovisning har inga väsentliga2 avvikelser 
noterats. 

Balansräkning 

Balansräkningen uppfyller kraven enligt LKBR och RKRs rekommendationer. 

Vid granskningen av kommunens årsredovisning har inga väsentliga3 avvikelser 
noterats.  

Kassaflödesanalys 

Kassaflödesanalysen uppfyller kraven enligt LKBR och RKRs rekommendationer. 

Noter 

Noterna uppfyller kraven enligt LKBR och RKRs rekommendationer. 

Bedömning 

Vi bedömer att kommunens räkenskaper4, förutom de möjliga effekterna av den 
begränsning i vår granskning som beskrivs i avsnittet Begränsning i granskningen ovan, 
i allt väsentligt är rättvisande. 

Mindre fel/förbättringsförslag gällande resultaträkning, balansräkning och noter har 
kommunicerats direkt med ansvariga i staden.  

Förvaltningsberättelse, driftredovisning och investeringsredovisning 

Förvaltningsberättelse 
Förvaltningsberättelsen uppfyller kraven enligt LKBR och RKRs rekommendationer.  

Driftredovisning 

Driftredovisningen uppfyller kraven enligt LKBR och RKRs rekommendation R14. 

Investeringsredovisning 

Investeringsredovisningen uppfyller kraven enligt LKBR och RKRs rekommendation 
R14. 

 
2 Fel i räkenskaperna betraktas som väsentliga om de är av sådan omfattning eller typ att de, om de varit kända för en 
välinformerad läsare av årsredovisningen med intressen i kommunen, hade påverkat dennes bedömning av kommunen. 
Detta kan inkludera såväl kvalitativa som kvantitativa fel och varierar mellan kommuner och verksamheter. 
3 Fel i räkenskaperna betraktas som väsentliga om de är av sådan omfattning eller typ att de, om de varit kända för en 
välinformerad läsare av årsredovisningen med intressen i kommunen, hade påverkat dennes bedömning av kommunen. 
Detta kan inkludera såväl kvalitativa som kvantitativa fel och varierar mellan kommuner och verksamheter. 
4 Med räkenskaper menar kommunens resultaträkning, balansräkning, kassaflödesanalys och noter. 
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Bedömning 

Grundat på vår granskning har det inte framkommit omständigheter som ger oss 
anledning att anse att förvaltningsberättelsen, driftredovisningen och 
investeringsredovisningen inte är upprättad i enlighet med LKBR och god 
redovisningssed, förutom de möjliga effekterna av den begränsning i vår granskning 
som beskrivs i avsnittet Begränsning i granskningen ovan. 

Mindre fel/förbättringsförslag gällande förvaltningsberättelse, driftredovisning och 
investeringsredovisning har kommunicerats direkt med ansvariga i staden.  

Sammanställda räkenskaper  
Årsredovisningen innehåller sammanställda räkenskaper. 

De sammanställda räkenskaperna uppfyller kraven enligt LKBR och RKRs 
rekommendationer.  

Bedömning 

Grundat på vår granskning har det inte framkommit några omständigheter som ger oss 
anledning att anse att den sammanställda redovisningen inte är upprättad i enlighet med 
LKBR och god redovisningssed, förutom de möjliga effekterna av den begränsning i vår 
granskning som beskrivs i avsnittet Begränsning i granskningen ovan. 

 

 

 

Stockholm, datum som framgår av elektronisk underskrift 
 

Alexander McGuire     
___________________________   

Auktoriserad revisor    

 

 

Denna rapport har upprättats av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (org nr 556029-6740) (PwC) på uppdrag 
av de förtroendevalda revisorerna i Solna stad enligt de villkor och under de förutsättningar som framgår av 
projektplan för årsredovisning. PwC ansvarar inte utan särskilt åtagande, gentemot annan som tar del av och 
förlitar sig på hela eller delar av denna rapport.  
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Sammanfattning 
 

PwC har på uppdrag av kommunens förtroendevalda revisorer granskat om resultaten 

för god ekonomisk hushållning är förenliga med de mål fullmäktige beslutat. Uppdraget 

ingår som en obligatorisk del av revisionsplanen för år 2021. 

Syftet med granskningen är att ge kommunens revisorer underlag för sin skriftliga 

bedömning om resultatet är förenligt med de mål fullmäktige beslutat.  

Med utgångspunkt från ställd revisionsfråga lämnas följande revisionella bedömning: 

Grundat på vår granskning av årsredovisningens återrapportering har det inte 

framkommit några omständigheter som ger oss anledning att anse att resultatet inte 

skulle vara förenligt med de finansiella mål som fullmäktige fastställt i budget 2021. 

Grundat på vår granskning av årsredovisningens återrapportering har det inte 

framkommit några omständigheter som ger oss anledning att anse att resultatet inte 

skulle vara förenligt med de verksamhetsmål som fullmäktige fastställt i budget 2021.  

Styrelsen lämnar en sammanfattande bedömning avseende den samlade 

måluppfyllelsen avseende god ekonomisk hushållning för år 2021. 
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Inledning 
Bakgrund 

Enligt kommunallagen 11 kap. 20 § ska årsredovisningen lämnas över till fullmäktige 

och revisorerna snarast möjligt och senast den 15 april året efter det år som 

redovisningen avser. 

Kommunen skall formulera verksamhetsmässiga och finansiella mål för god ekonomisk 

hushållning i budgeten. Dessa mål ska sedan följas upp i delårsrapport och 

årsredovisning. 

Revisorerna ska enligt kommunallagen 12 kap. 2 § bedöma om resultaten i 

årsredovisningen är förenligt med de mål fullmäktige beslutat. Revisorernas skriftliga 

bedömning ska lämnas till fullmäktige inför behandlingen av årsredovisningen.  

Kommunstyrelsen är ansvarig för upprättandet av årsredovisningen. 

Syfte och revisionsfrågor 

Granskningen syftar till att ge revisorerna underlag för sin skriftliga bedömning om 

resultatet är förenligt med de mål fullmäktige beslutat.   

Granskningen ska besvara följande revisionsfråga: 

● Är årsredovisningens resultat förenligt med de mål fullmäktige beslutat avseende 

god ekonomisk hushållning? 

 

Revisionskriterier 

Följande kriterier används i granskningen: 

● Kommunallag (KL) 

● Fullmäktiges beslut avseende god ekonomisk hushållning 

Avgränsning och metod 

Granskning av kommunens måluppfyllelse har genomförts i enlighet med Skyrevs 

rekommendation “RU Granskning av årsredovisning”. Granskningen har skett genom 

genomgång av kommunens årsredovisning.  

Den granskade årsredovisningen fastställdes av kommunstyrelsen 2022-03-21 och 

fullmäktige behandlar årsredovisningen 2022-04-04. Rapportens innehåll har 

sakgranskats av ekonomichef och budget-/redovisningschef. 
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Granskningsresultat 
God ekonomisk hushållning 

Kommunfullmäktige har fastställt ett måldokument för 2021 med inriktning för 2022-2023 

innehållande ett antal finansiella mål och verksamhetsmål. 

Iakttagelser 

Finansiella mål 

I årsredovisningen görs en avstämning mot kommunens finansiella mål för god 

ekonomisk hushållning som fastställts i budget för 2021. Av den framgår att samtliga 

finansiella mål är uppfyllda.  

Finansiella mål Utfall 2021 Måluppfyllelse 

Skattesatsen ska bibehållas 
på nuvarande nivå. 

Skattesatsen är oförändrad. Uppfyllt 

Resultat efter balanskrav och 
synnerliga skäl ska år 2021 
minst uppgå till 100 mnkr 

Resultat efter balanskrav och 
synnerliga skäl uppgår till 
595,4 mnkr.  

Uppfyllt 

Nettoinvesteringar ska inte 
överstiga 1 200 mnkr över en 
rullande femårsperiod. 

Utfallet för perioden 2017 - 
2021 är 1 104,2 mnkr.  

Uppfyllt 

 

Mål för verksamheten 

I årsredovisningen görs en avstämning mot kommunens verksamhetsmål för god 

ekonomisk hushållning som fastställts i budget 2021. Av den framgår att samtliga fyra 

övergripande verksamhetsmål är uppfyllda.  

Av nämndmålen bedöms 17 av 37 vara uppfyllda, 18 bedöms vara till stor del uppfyllda 

och 2 delvis uppfyllda. Precis som vid tidigare granskningar är det svårt att utläsa hur 

bedömningen skett med avseende på om målet uppfylls, målet uppfylls till stor del 

alternativt målet delvis uppfylls. För de flesta nämndmål framgår vilka aktiviteter som 

bidragit till måluppfyllelsen, däremot framgår inte någon tydlig gränsdragning avseende 

om målet uppfylls i sin helhet 

Beträffande uppdragen är bedömningen att 12 av årets 13 uppdrag är slutförda och 1 

uppdrag kommer slutföras enligt 2022.  

Bedömning 

Grundat på vår granskning av årsredovisningens återrapportering har det inte 

framkommit några omständigheter som ger oss anledning att anse att resultatet inte 

skulle vara förenligt med de finansiella mål som fullmäktige fastställt i budget 2021. 

Grundat på vår granskning av årsredovisningens återrapportering har det inte 

framkommit några omständigheter som ger oss anledning att anse att resultatet inte 

skulle vara förenligt med de verksamhetsmål som fullmäktige fastställt i budget 2021.  
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Styrelsen lämnar en sammanfattande bedömning avseende den samlade 

måluppfyllelsen avseende god ekonomisk hushållning för år 2021. 

 

Bedömning utifrån 
revisionsfrågan 
 

Revisionsfråga Bedömning  

Är årsredovisningens 
resultat förenligt med de 
mål fullmäktige beslutat 
avseende god ekonomisk 
hushållning? 
 

 
 
 
 

 

Finansiella mål 
 

Ja   
 
 

 

Verksamhetsmål Ja  
  

 

 

Rekommendationer 
Granskningen föranleder inga rekommendationer.  
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___________________________   
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Denna rapport har upprättats av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (org nr 556029-6740) (PwC) på uppdrag 
av Solna stads revisorer enligt de villkor och under de förutsättningar som framgår av projektplan. PwC ansvarar 
inte utan särskilt åtagande, gentemot annan som tar del av och förlitar sig på hela eller delar av denna rapport.  
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Sammanfattande revisionell bedömning
Granskningsområde Ändamålsenlighet Ekonomiskt 

tillfredsställande
 Intern kontroll

Kommunstyrelsen Grön Grön Grön

Byggnadsnämnden Grön Grön Grön

Tekniska nämnden Grön Grön Grön

Kompetensnämnden Grön Grön Grön

Miljö- och hälsoskyddsnämnden Grön Grön Grön

Skolnämnden Grön Grön Grön

Barn- och förskolenämnden Grön Grön Grön

Socialnämnden Grön Grön Grön

Kultur- och fritidsnämnden Grön Grön Grön

Omvårdnadsnämnden Grön Grön Grön

Familjerättsnämnden Solna, Sundbyberg, Ekerö Grön Grön Grön

Överförmyndarnämnden Grön E/T Grön

För valnämnden har endast en översiktlig granskning genomförts under 2021, varför ingen sammanfattande revisionell bedömning ges för 
nämnden. 
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Iakttagelser för samtliga nämnder

Nämndmålens mätbarhet kan förbättras
För majoriteten av nämndmålen noterar vi att det i nämndernas respektive verksamhetsplan inte 
anges målvärden som målen ska mätas mot, endast en beskrivning. Detta är i linje med stadens 
styrmodell fastställd av kommunfullmäktige.  

Vid uppföljning av målen beskrivs vidtagna aktiviteter samt hänvisas till uppföljning mot nyckeltal 
och mått. Däremot anges inte vilka målvärden nyckeltal utvärderas mot. För en extern granskare 
är det därför inte helt tydligt på vilka grunder bedömning av måluppfyllelse görs. 

  



Inledning
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Bakgrund
Av kommunallagen och god revisionssed följer att revisorerna årligen ska granska alla styrelser och nämnder. 

Kommunstyrelsen och nämnderna ska förvalta och genomföra verksamheten i enlighet med fullmäktiges uppdrag, lagar 
och föreskrifter. För att fullgöra uppdraget måste respektive organ bygga upp system och rutiner för styrning, uppföljning, 
kontroll och rapportering samt säkerställa att dessa rutiner tillämpas på avsett sätt. En bristfällig styrning och kontroll kan 
riskera att verksamheten inte bedrivs och utvecklas på avsett sätt. 

Syfte och revisionsfrågor
Syftet med den översiktliga granskningen är att ge kommunens revisorer ett underlag till uttalande i revisionsberättelse. 
Följande övergripande revisionsfråga ska besvaras: 

Har kommunstyrelsens och nämndernas förvaltning skett på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt 
tillfredsställande sätt samt med tillräcklig intern kontroll?

Granskningen omfattar följande granskningsområden:

1. Styrning, kontroll och åtgärder.
2. Måluppfyllelse för verksamheten.
3. Måluppfyllelse för ekonomin

Nr 1 utgör underlag för att pröva om den interna kontrollen är tillräcklig. Övriga områden bildar underlag för att bedöma 
om förvaltningen sker på ett ändamålsenligt (2) och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt (3). 

Revisionskriterier i granskningen utgörs främst av kommunallagen 6:6 och följsamhet till fullmäktiges uppdrag i form av 
mål och budget 2021.

Metod och avgränsning
Den översiktliga granskningen har skett genom dokumentanalys. I tid avgränsas granskningen i huvudsak till år 2021. I 
övrigt se “syfte och revisionsfrågor”.

Respektive granskningsområde bedöms med hjälp av signalsystem: grön (tillräckligt), gult (delvis) och röd (otillräckligt).

7

Inledning



Kommunstyrelsen
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Sammanfattning

Granskningsområde Revisionell 
bedömning

Kommentar

Ändamålsenlighet
Baseras på revisionsfråga 5a

Grön Styrelsen kan i rimlig grad verifiera att dess förvaltning utförts på 
ett ändamålsenligt sätt under år 2021.

Ekonomiskt tillfredsställande
Baseras på revisionsfråga 5b

Grön Styrelsen kan i rimlig grad verifiera att förvaltningen skett på ett 
från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt under år 2021. 
Resultat mot driftbudget: + 56,1 MSEK

Intern kontroll
Baseras på revisionsfråga 1a, 2a, 
3a-c, 4a-d

Grön Den interna kontrollen hänförlig till styrelsens förvaltning har varit 
tillräcklig under år 2021.
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Granskningsiakttagelser

Revisionsfrågor Bedömning Noteringar

1. Verksamhetsplan a) Har styrelsen antagit en plan för sin 
verksamhet?

Grön 2020-12-21 § 181 faställde styrelsen 
förvaltningens förslag till reviderad 
verksamhetsplan och budget 2021. 

2. Budget a) Har styrelsen antagit en budget för sin 
verksamhet?

Grön Styrelsen har 2020-12-21 § 181 fastställt 
reviderad verksamhetsplan för 2021 som 
innehåller driftbudget. Driftramen för 
verksamhetsår 2021 uppgår till 172,5 miljoner 
kronor. 

3. Mål a) Finns mål formulerade för styrelsens 
verksamhet?

Grön Styrelsen har sammanlagt 4 mål för styrelsens 
verksamhet utifrån de kommunövergripande 
fokusområden och prioriteringar. KF har i Budget 
2021 fastställt sju uppdrag för kommunstyrelsen. 

b) Finns mål formulerade för styrelsens 
ekonomi?

Grön Styrelsen har inte antagit särskilda ekonomiska 
mål, det är heller inget krav från kommunallagen. 
Grön bedömning görs då styrelsen har antagit 
driftbudget för verksamhetsår 2021. 

c) Är målen uppföljningsbara (mätbara)? Gul Samtliga nämndsmål innehåller mått som 
beskriver måluppfyllelsen men inga målvärden 
anges. Därför bedöms nämndmålen som delvis 
mätbara. 

4. Rapportering och 
åtgärder

a) Har styrelsen upprättat direktiv/ instruktion för 
rapportering till nämnden?

Grön Enligt Anvisning och tidplan för verksamhetsplan 
och budget 2021 med inriktning för 2022 - 2023 
samt uppföljning 2020 (KS/2020:1) ska 
uppföljning behandlas av respektive nämnd per 
april och augusti genom delårsrapporter och per 
december genom årsredovisning. 
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Granskningsiakttagelser

Revisionsfrågor Bedömning Noteringar

4. Rapportering och 
åtgärder

b) Fokuserar rapportering på måluppfyllelse och 
resultat?

Grön Budgetuppföljningar och delårsrapport innehåller 
ekonomiskt resultat och helårsprognos samt 
rapportering av status på arbetet med 
verksamhetsmål och uppdrag. Årsredovisning 
innehåller även bedömning av måluppfyllelsen för 
nämndmål och uppdrag. 

c) Vidtar styrelsen tydliga åtgärder för att nå mål 
för verksamheten?

Grön Vid delårsrapport per augusti lämnas grön 
bedömning i fyra av fyra nämndsmål för 
verksamheten. Samtliga uppdrag från KF bedöms 
vara slutförda eller pågå enligt planerat. Detta 
tyder på att tillräckliga åtgärder vidtas för att nå 
målen inom den egna verksamheten.

d) Vidtar styrelsen tydliga åtgärder för att nå mål 
för ekonomin?

Grön Vid delårsrapportering lämnas prognos om 
budgetöverskott på helåret, vilket tyder på att 
åtgärder vidtas för att nå målen för ekonomin 
inom den egna verksamheten. 

5. Måluppfyllelse a) Når styrelsen uppsatta mål för verksamheten? Grön I årsredovisningen per 2021 bedöms samtliga 
nämndmål vara uppfyllda och samtliga uppdrag 
från KF för styrelsen bedöms vara slutförda. 

b) Når styrelsen uppsatta mål för ekonomin? Grön Kommunstyrelsens resultat 2021 är ett överskott 
jämfört med budget på 56,1 mkr. 



Byggnadsnämnden
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Sammanfattning

Granskningsområde Revisionell 
bedömning

Kommentar

Ändamålsenlighet
Baseras på revisionsfråga 5a

Grön Nämnden kan i rimlig grad verifiera att dess förvaltning utförts på 
ett ändamålsenligt sätt under år 2021.

Ekonomiskt tillfredsställande
Baseras på revisionsfråga 5b

Grön Nämnden kan i rimlig grad verifiera att förvaltningen skett på ett 
från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt under år 2021. 
Resultat mot driftbudget: + 3,7 MSEK

Intern kontroll
Baseras på revisionsfråga 1a, 2a, 
3a-c, 4a-d

Grön Den interna kontrollen hänförlig till nämndens förvaltning har varit 
tillräcklig under år 2021.
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Granskningsiakttagelser

Revisionsfrågor Bedömning Noteringar

1. Verksamhetsplan a) Har nämnden antagit en plan för sin 
verksamhet?

Grön 2020-12-01 § 135 faställde nämnden 
förvaltningens förslag till reviderad 
verksamhetsplan och budget 2021. 

2. Budget a) Har nämnden antagit en budget för sin 
verksamhet?

Grön Nämnden har 2020-12-01 § 135 fastställt 
reviderad verksamhetsplan för 2021 som 
innehåller driftbudget. Driftramen för 
verksamhetsår 2021 uppgår till 5,8 miljoner 
kronor. 

3. Mål a) Finns mål formulerade för nämndens 
verksamhet?

Grön Nämnden har sammanlagt 3 mål för nämndens 
verksamhet utifrån de kommunövergripande 
fokusområden och prioriteringar. KF har i Budget 
2021 fastställt tre uppdrag för nämnden. 

b) Finns mål formulerade för nämndens 
ekonomi?

Grön Nämnden har inte antagit särskilda ekonomiska 
mål, det är heller inget krav från kommunallagen. 
Nämnden har antagit driftbudget för 
verksamhetsår 2021. 

c) Är målen uppföljningsbara (mätbara)? Gul Samtliga nämndsmål innehåller aktiviteter och 
mått som beskriver måluppfyllelsen men inga 
målvärden anges. Därför bedöms nämndmålen 
som delvis mätbara. 

4. Rapportering och 
åtgärder

a) Har nämnden upprättat direktiv/ instruktion för 
rapportering till nämnden?

Grön Enligt Anvisning och tidplan för verksamhetsplan 
och budget 2021 med inriktning för 2022 - 2023 
samt uppföljning 2020 (KS/2020:1) ska 
uppföljning behandlas av respektive nämnd per 
april och augusti genom delårsrapporter och per 
december genom årsredovisning. 
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Granskningsiakttagelser

Revisionsfrågor Bedömning Noteringar

4. Rapportering och 
åtgärder

b) Fokuserar rapportering på måluppfyllelse och 
resultat?

Grön Budgetuppföljningar och delårsrapport innehåller 
ekonomiskt resultat och helårsprognos samt 
rapportering av status på arbetet med 
verksamhetsmål. Årsredovisning innehåller även 
bedömning av måluppfyllelsen för nämndmål.

c) Vidtar nämnden tydliga åtgärder för att nå mål 
för verksamheten?

Grön Vid delårsrapport per augusti lämnas grön 
bedömning i två av tre nämndsmål för 
verksamheten. Ett av nämndsmålen bedöms 
delvis uppfyllas på helåret och lämnas med en 
orange bedömning. Åtgärder beskrivs inte alltid i 
delårsrapporten för de mål som bedöms som 
delvis uppfyllda (orange bedömning). Främst 
presenteras viktiga aktiviteter som bidrar till 
måluppfyllelse. Samtliga uppdrag från KF bedöms 
pågå enligt planerat vilket tyder på att tillräckliga 
åtgärder vidtas. 

d) Vidtar nämnden tydliga åtgärder för att nå mål 
för ekonomin?

Grön Vid delårsrapport per augusti lämnas 
helårsprognos i nivå med budget vilket tyder på 
att tillräckliga åtgärder vidtas för att nå målen för 
ekonomin inom den egna verksamheten. 

5. Måluppfyllelse a) Når nämnden uppsatta mål för verksamheten? Grön Ett av tre mål bedöms som uppfylld. Ett av målen 
bedöms som uppfylld till stor del samt ett mål 
bedöms som delvis uppfyllt. Två av tre uppdrag 
från KF bedöms per helår vara slutförda. Ett av 
uppdragen är vid tillfället för granskningen ej 
avrapporterad och bedöms fortsatt pågå tills 
planerad avrapportering per 2022. 

b) Når nämnden uppsatta mål för ekonomin? Grön Nämndens resultat 2021 är ett överskott jämfört 
med budget på 3,7 mkr. Detta förklaras genom att 
både plan- och bygglovsintäkterna blivit högre än 
förväntat under hösten 2021. 



Tekniska nämnden
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Sammanfattning

Granskningsområde Revisionell 
bedömning

Kommentar

Ändamålsenlighet
Baseras på revisionsfråga 5a

Grön Nämnden kan i rimlig grad verifiera att dess förvaltning utförts på 
ett ändamålsenligt sätt under år 2021.

Ekonomiskt tillfredsställande
Baseras på revisionsfråga 5b

Grön Nämnden kan i rimlig grad verifiera att förvaltningen skett på ett 
från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt under år 2021. 
Resultat mot driftbudget: + 2,0 MSEK

Intern kontroll
Baseras på revisionsfråga 1a, 2a, 
3a-c, 4a-d

Grön Den interna kontrollen hänförlig till nämndens förvaltning har varit 
tillräcklig under år 2021.
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Granskningsiakttagelser

Revisionsfrågor Bedömning Noteringar

1. Verksamhetsplan a) Har nämnden antagit en plan för sin 
verksamhet?

Grön 2020-12-14 § 5 faställde nämnden förvaltningens 
förslag till reviderad verksamhetsplan och budget 
2021.

2. Budget a) Har nämnden antagit en budget för sin 
verksamhet?

Grön Nämnden har 2020-12-14 § 5 fastställt reviderad 
verksamhetsplan för 2021 som innehåller 
driftbudget. Driftramen för verksamhetsår 2021 
uppgår till 16,3 miljoner kronor. 

3. Mål a) Finns mål formulerade för nämndens 
verksamhet?

Grön Nämnden har sammanlagt 5 mål för nämndens 
verksamhet utifrån de kommunövergripande 
fokusområden och prioriteringar. KF har i Budget 
2021 fastställt tre uppdrag för nämnden. 

b) Finns mål formulerade för nämndens 
ekonomi?

Grön Nämnden har inte antagit särskilda ekonomiska 
mål, det är heller inget krav från kommunallagen. 
Nämnden har antagit driftbudget för 
verksamhetsår 2021. 

c) Är målen uppföljningsbara (mätbara)? Gul Samtliga nämndsmål innehåller aktiviteter och 
mått som beskriver måluppfyllelsen men inga 
målvärden anges. Därför bedöms nämndmålen 
som delvis mätbara. 

4. Rapportering och 
åtgärder

a) Har nämnden upprättat direktiv/ instruktion för 
rapportering till nämnden?

Grön Enligt Anvisning och tidplan för verksamhetsplan 
och budget 2021 med inriktning för 2022 - 2023 
samt uppföljning 2020 (KS/2020:1) ska 
uppföljning behandlas av respektive nämnd per 
april och augusti genom delårsrapporter och per 
december genom årsredovisning. 
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Granskningsiakttagelser

Revisionsfrågor Bedömning Noteringar

4. Rapportering och 
åtgärder

b) Fokuserar rapportering på måluppfyllelse och 
resultat?

Grön Budgetuppföljningar och delårsrapport innehåller 
ekonomiskt resultat och helårsprognos samt 
rapportering av status på arbetet med 
verksamhetsmål och uppdrag. Årsredovisning 
innehåller även beskrivning av utfall samt 
bedömning av måluppfyllelsen för nämndmål och 
uppdrag. 

c) Vidtar nämnden tydliga åtgärder för att nå mål 
för verksamheten?

Grön Vid delårsrapport per augusti lämnas grön 
bedömning i tre av tre nämndsmål för 
verksamheten. Två uppdrag från KF bedöms 
pågå enligt planerat och ett uppdrag bedöms vara 
slutfört. Detta tyder på att tillräckliga åtgärder 
vidtas för att nå målen inom den egna 
verksamheten.

d) Vidtar nämnden tydliga åtgärder för att nå mål 
för ekonomin?

Grön Vid delårsrapport per augusti lämnas 
helårsprognos i nivå med budget vilket tyder på 
att tillräckliga åtgärder vidtas för att nå målen för 
ekonomin inom den egna verksamheten.  

5. Måluppfyllelse a) Når nämnden uppsatta mål för verksamheten? Grön Samtliga nämndmål bedöms till stor del vara 
uppfyllda och samtliga uppdrag från KF bedöms 
vara slutförda per helår. 

b) Når nämnden uppsatta mål för ekonomin? Grön Nämndens resultat 2021 är ett överskott jämfört 
med budget på 2,0 mkr. 



Kompetensnämnden
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Sammanfattning

Granskningsområde Revisionell 
bedömning

Kommentar

Ändamålsenlighet
Baseras på revisionsfråga 5a

Grön Nämnden kan i rimlig grad verifiera att dess förvaltning utförts på 
ett ändamålsenligt sätt under år 2021.

Ekonomiskt tillfredsställande
Baseras på revisionsfråga 5b

Grön Nämnden kan i rimlig grad verifiera att förvaltningen skett på ett 
från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt under år 2021. 
Resultat mot driftbudget: + 5,6 MSEK

Intern kontroll
Baseras på revisionsfråga 1a, 2a, 
3a-c, 4a-d

Grön Den interna kontrollen hänförlig till nämndens förvaltning har varit 
tillräcklig under år 2021.
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Granskningsiakttagelser

Revisionsfrågor Bedömning Noteringar

1. Verksamhetsplan a) Har nämnden antagit en plan för sin 
verksamhet?

Grön 2020-12-17 § 35 faställde nämnden 
förvaltningens förslag till reviderad 
verksamhetsplan och budget 2021.

2. Budget a) Har nämnden antagit en budget för sin 
verksamhet?

Grön Nämnden har 2020-12-17 § 35 fastställt reviderad 
verksamhetsplan för 2021 som innehåller 
driftbudget. Driftramen för verksamhetsår 2021 
uppgår till 41 miljoner kronor. 

3. Mål a) Finns mål formulerade för nämndens 
verksamhet?

Grön Nämnden har sammanlagt 3 mål för nämndens 
verksamhet utifrån de kommunövergripande 
fokusområden och prioriteringar. KF har i Budget 
2021 fastställt två uppdrag för nämnden. 

b) Finns mål formulerade för nämndens 
ekonomi?

Grön Nämnden har inte antagit särskilda ekonomiska 
mål, det är heller inget krav från kommunallagen. 
Nämnden har antagit driftbudget för 
verksamhetsår 2021. 

c) Är målen uppföljningsbara (mätbara)? Gul Samtliga nämndsmål innehåller aktiviteter och 
mått som beskriver måluppfyllelsen men inga 
målvärden anges. Därför bedöms nämndmålen 
som delvis mätbara. 

4. Rapportering och 
åtgärder

a) Har nämnden upprättat direktiv/ instruktion för 
rapportering till nämnden?

Grön Enligt Anvisning och tidplan för verksamhetsplan 
och budget 2021 med inriktning för 2022 - 2023 
samt uppföljning 2020 (KS/2020:1) ska 
uppföljning behandlas av respektive nämnd per 
april och augusti genom delårsrapporter och per 
december genom årsredovisning. 
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Granskningsiakttagelser

Revisionsfrågor Bedömning Noteringar

4. Rapportering och 
åtgärder

b) Fokuserar rapportering på måluppfyllelse och 
resultat?

Grön Budgetuppföljningar och delårsrapport innehåller 
ekonomiskt resultat och helårsprognos samt 
rapportering av status på arbetet med 
verksamhetsmål och uppdrag. Årsredovisning 
innehåller även beskrivning av utfall samt 
bedömning av måluppfyllelsen för nämndmål och 
uppdrag. 

c) Vidtar nämnden tydliga åtgärder för att nå mål 
för verksamheten?

Grön Vid delårsrapport per augusti lämnas grön 
bedömning i tre av tre nämndsmål för 
verksamheten. Ett uppdrag från KF bedöms pågå 
enligt planerat och ett uppdrag bedöms vara 
slutfört. Detta tyder på att tillräckliga åtgärder 
vidtas för att nå målen inom den egna 
verksamheten.

d) Vidtar nämnden tydliga åtgärder för att nå mål 
för ekonomin?

Grön Vid delårsrapport per augusti lämnas 
helårsprognos i nivå med budget vilket tyder på 
att tillräckliga åtgärder vidtas för att nå målen för 
ekonomin inom den egna verksamheten.  

5. Måluppfyllelse a) Når nämnden uppsatta mål för verksamheten? Grön Vid årsredovisning 2021 rapporteras att två av 
nämndens mål har uppfyllts helt under året 
medan ett uppfyllt till stor del. Samtliga uppdrag 
från KF bedöms vara slutförda per helår.

b) Når nämnden uppsatta mål för ekonomin? Grön Nämndens resultat 2021 är ett överskott jämfört 
med budget på 5,6 mkr. Nämnden beskriver att 
överskottet beror på lägre 
verksamhetenskostnader än budgeterat framför 
allt inom etablering och integration samt på grund 
av en del vakanser under året. 



Miljö- och häloskyddsnämnden
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Sammanfattning

Granskningsområde Revisionell 
bedömning

Kommentar

Ändamålsenlighet
Baseras på revisionsfråga 5a

Grön Nämnden kan i rimlig grad verifiera att dess förvaltning utförts på 
ett ändamålsenligt sätt under år 2021.

Ekonomiskt tillfredsställande
Baseras på revisionsfråga 5b

Grön Nämnden kan i rimlig grad verifiera att förvaltningen skett på ett 
från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt under år 2021. 
Resultat är i nivå med budget. 

Intern kontroll
Baseras på revisionsfråga 1a, 2a, 
3a-c, 4a-d

Grön Den interna kontrollen hänförlig till nämndens förvaltning har varit 
tillräcklig under år 2021.
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Granskningsiakttagelser

Revisionsfrågor Bedömning Noteringar

1. Verksamhetsplan a) Har nämnden antagit en plan för sin 
verksamhet?

Grön 2020-12-08 § 5 faställde nämnden förvaltningens 
förslag till reviderad verksamhetsplan och budget 
2021.

2. Budget a) Har nämnden antagit en budget för sin 
verksamhet?

Grön Nämnden har 2020-12-08 § 5 fastställt reviderad 
verksamhetsplan för 2021 som innehåller 
driftbudget. Driftramen för verksamhetsår 2021 
uppgår till 10,5 miljoner kronor. 

3. Mål a) Finns mål formulerade för nämndens 
verksamhet?

Grön Nämnden har sammanlagt 4 mål för nämndens 
verksamhet utifrån de kommunövergripande 
fokusområden och prioriteringar. KF har i Budget 
2021 fastställt ett uppdrag för nämnden. 

b) Finns mål formulerade för nämndens 
ekonomi?

Grön Nämnden har inte antagit särskilda ekonomiska 
mål, det är heller inget krav från kommunallagen. 
Nämnden har antagit driftbudget för 
verksamhetsår 2021. 

c) Är målen uppföljningsbara (mätbara)? Gul Samtliga nämndsmål innehåller aktiviteter och 
mått som beskriver måluppfyllelsen men inga 
målvärden anges. Därför bedöms nämndmålen 
som delvis mätbara. 

4. Rapportering och 
åtgärder

a) Har nämnden upprättat direktiv/ instruktion för 
rapportering till nämnden?

Grön Enligt Anvisning och tidplan för verksamhetsplan 
och budget 2021 med inriktning för 2022 - 2023 
samt uppföljning 2020 (KS/2020:1) ska 
uppföljning behandlas av respektive nämnd per 
april och augusti genom delårsrapporter och per 
december genom årsredovisning. 
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Granskningsiakttagelser

Revisionsfrågor Bedömning Noteringar

4. Rapportering och 
åtgärder

b) Fokuserar rapportering på måluppfyllelse och 
resultat?

Grön Budgetuppföljningar och delårsrapport innehåller 
ekonomiskt resultat och helårsprognos samt 
rapportering av status på arbetet med 
verksamhetsmål och uppdrag. Årsredovisning 
innehåller även beskrivning av utfall samt 
bedömning av måluppfyllelsen för nämndmål och 
uppdrag. 

c) Vidtar nämnden tydliga åtgärder för att nå mål 
för verksamheten?

Grön Vid delårsrapport per augusti lämnas grön 
bedömning i tre av fyra nämndsmål för 
verksamheten. Ett av nämndsmålen bedöms 
delvis uppfyllas på helåret och lämnas med en 
orange bedömning. Åtgärder beskrivs inte alltid i 
delårsrapporten för de mål som bedöms som 
delvis uppfyllda (orange bedömning). Främst 
presenteras viktiga aktiviteter som bidrar till 
måluppfyllelse. Uppdraget från KF bedöms pågå 
enligt plan vilket tyder på att tillräckliga åtgärder 
vidtas för att slutföra uppdraget per helår. 

d) Vidtar nämnden tydliga åtgärder för att nå mål 
för ekonomin?

Grön Vid delårsrapport per augusti lämnas 
helårsprognos i nivå med budget vilket tyder på 
att tillräckliga åtgärder vidtas för att nå målen för 
ekonomin inom den egna verksamheten.

5. Måluppfyllelse a) Når nämnden uppsatta mål för verksamheten? Grön Två av fyra mål bedöms som uppfyllda. Ett mål 
bedöms som uppfylld till stor del och ett av målen 
bedöms som delvis uppfylld. Uppdraget från KF 
bedöms som slutfört per helår. 

b) Når nämnden uppsatta mål för ekonomin? Grön Nämnden redovisar ett resultat i nivå med budget. 



Skolnämnden
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Sammanfattning

Granskningsområde Revisionell 
bedömning

Kommentar

Ändamålsenlighet
Baseras på revisionsfråga 5a

Grön Nämnden kan i rimlig grad verifiera att dess förvaltning utförts på 
ett ändamålsenligt sätt under år 2021.

Ekonomiskt tillfredsställande
Baseras på revisionsfråga 5b

Grön Nämnden kan i rimlig grad verifiera att förvaltningen skett på ett 
från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt under år 2021. 
Resultat är i nivå med budget. 

Intern kontroll
Baseras på revisionsfråga 1a, 2a, 
3a-c, 4a-d

Grön Den interna kontrollen hänförlig till nämndens förvaltning har varit 
tillräcklig under år 2021.
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Granskningsiakttagelser

Revisionsfrågor Bedömning Noteringar

1. Verksamhetsplan a) Har nämnden antagit en plan för sin 
verksamhet?

Grön 2020-12-10 § 6 faställde nämnden förvaltningens 
förslag till reviderad verksamhetsplan och budget 
2021.

2. Budget a) Har nämnden antagit en budget för sin 
verksamhet?

Grön Nämnden har 2020-12-10 § 6 fastställt reviderad 
verksamhetsplan för 2021 som innehåller 
driftbudget. Driftramen för verksamhetsår 2021 
uppgår till 932,7 miljoner kronor. 

3. Mål a) Finns mål formulerade för nämndens 
verksamhet?

Grön Nämnden har sammanlagt 2 mål för nämndens 
verksamhet utifrån de kommunövergripande 
fokusområden och prioriteringar. KF har i Budget 
2021 fastställt två uppdrag för nämnden.

b) Finns mål formulerade för nämndens 
ekonomi?

Grön Nämnden har inte antagit särskilda ekonomiska 
mål, det är heller inget krav från kommunallagen. 
Nämnden har antagit driftbudget för 
verksamhetsår 2021. 

c) Är målen uppföljningsbara (mätbara)? Gul Samtliga nämndsmål innehåller aktiviteter och 
mått som beskriver måluppfyllelsen men inga 
målvärden anges. Därför bedöms nämndmålen 
som delvis mätbara. 

4. Rapportering och 
åtgärder

a) Har nämnden upprättat direktiv/ instruktion för 
rapportering till nämnden?

Grön Enligt Anvisning och tidplan för verksamhetsplan 
och budget 2021 med inriktning för 2022 - 2023 
samt uppföljning 2020 (KS/2020:1) ska 
uppföljning behandlas av respektive nämnd per 
april och augusti genom delårsrapporter och per 
december genom årsredovisning. 
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Granskningsiakttagelser

Revisionsfrågor Bedömning Noteringar

4. Rapportering och 
åtgärder

b) Fokuserar rapportering på måluppfyllelse och 
resultat?

Grön Budgetuppföljningar och delårsrapport innehåller 
ekonomiskt resultat och helårsprognos samt 
rapportering av status på arbetet med 
verksamhetsmål och uppdrag. Årsredovisning 
innehåller även beskrivning av utfall samt 
bedömning av måluppfyllelsen för nämndmål och 
uppdrag.

c) Vidtar nämnden tydliga åtgärder för att nå mål 
för verksamheten?

Grön Vid delårsrapport per augusti lämnas grön 
bedömning i samtliga nämndsmål för 
verksamheten. Ett uppdrag från KF bedöms pågå 
enligt plan och ett uppdrag bedöms som slutfört 
vilket tyder på att tillräckliga åtgärder vidtas för att 
nå målen inom den egna verksamheten.

d) Vidtar nämnden tydliga åtgärder för att nå mål 
för ekonomin?

Grön Vid delårsrapport per augusti lämnas 
helårsprognos i nivå med budget vilket tyder på 
att tillräckliga åtgärder vidtas för att nå målen för 
ekonomin inom den egna verksamheten.

5. Måluppfyllelse a) Når nämnden uppsatta mål för verksamheten? Grön Samtliga nämndmål bedöms till stor del vara 
uppfyllda under 2021 och samtliga uppdrag från 
KF bedöms som slutförda per helår. 

b) Når nämnden uppsatta mål för ekonomin? Grön Nämndens resultat 2021 är ett överskott jämfört 
med budget på 1,4 mkr. 



Barn- och förskolenämnden
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Sammanfattning

Granskningsområde Revisionell 
bedömning

Kommentar

Ändamålsenlighet
Baseras på revisionsfråga 5a

Grön Nämnden kan i rimlig grad verifiera att dess förvaltning utförts på 
ett ändamålsenligt sätt under år 2021.

Ekonomiskt tillfredsställande
Baseras på revisionsfråga 5b

Grön Nämnden kan i rimlig grad verifiera att förvaltningen skett på ett 
från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt under år 2021. 
Resultat mot driftbudget: + 10,7 MSEK

Intern kontroll
Baseras på revisionsfråga 1a, 2a, 
3a-c, 4a-d

Grön Den interna kontrollen hänförlig till nämndens förvaltning har varit 
tillräcklig under år 2021.
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Granskningsiakttagelser

Revisionsfrågor Bedömning Noteringar

1. Verksamhetsplan a) Har nämnden antagit en plan för sin 
verksamhet?

Grön 2020-12-15 § 5 faställde nämnden förvaltningens 
förslag till reviderad verksamhetsplan och budget 
2021.

2. Budget a) Har nämnden antagit en budget för sin 
verksamhet?

Grön Nämnden har 2020-12-08 § 5 fastställt reviderad 
verksamhetsplan för 2021 som innehåller 
driftbudget. Driftramen för verksamhetsår 2021 
uppgår till 528,5 miljoner kronor. 

3. Mål a) Finns mål formulerade för nämndens 
verksamhet?

Grön Nämnden har sammanlagt 2 mål för nämndens 
verksamhet utifrån de kommunövergripande 
fokusområden och prioriteringar. KF har i Budget 
2021 fastställt ett uppdrag för nämnden.

b) Finns mål formulerade för nämndens 
ekonomi?

Grön Nämnden har inte antagit särskilda ekonomiska 
mål, det är heller inget krav från kommunallagen. 
Nämnden har antagit driftbudget för 
verksamhetsår 2021. 

c) Är målen uppföljningsbara (mätbara)? Gul Samtliga nämndsmål innehåller aktiviteter och 
mått som beskriver måluppfyllelsen men inga 
målvärden anges. Därför bedöms nämndmålen 
som delvis mätbara. 

4. Rapportering och 
åtgärder

a) Har nämnden upprättat direktiv/ instruktion för 
rapportering till nämnden?

Grön Enligt Anvisning och tidplan för verksamhetsplan 
och budget 2021 med inriktning för 2022 - 2023 
samt uppföljning 2020 (KS/2020:1) ska 
uppföljning behandlas av respektive nämnd per 
april och augusti genom delårsrapporter och per 
december genom årsredovisning. 
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Granskningsiakttagelser

Revisionsfrågor Bedömning Noteringar

4. Rapportering och 
åtgärder

b) Fokuserar rapportering på måluppfyllelse och 
resultat?

Grön Budgetuppföljningar och delårsrapport innehåller 
ekonomiskt resultat och helårsprognos samt 
rapportering av status på arbetet med 
verksamhetsmål och uppdrag. Årsredovisning 
innehåller även beskrivning av utfall samt 
bedömning av måluppfyllelsen för nämndmål och 
uppdrag.

c) Vidtar nämnden tydliga åtgärder för att nå mål 
för verksamheten?

Grön Vid delårsrapport per augusti lämnas grön 
bedömning i samtliga nämndsmål för 
verksamheten. Uppdraget från KF bedöms pågå 
enligt plan. Detta tyder på att tillräckliga åtgärder 
vidtas för att nå målen inom den egna 
verksamheten.

d) Vidtar nämnden tydliga åtgärder för att nå mål 
för ekonomin?

Grön Vid delårsrapportering lämnas prognos om 
budgetöverskott på helåret, vilket tyder på att 
åtgärder vidtas för att nå målen för ekonomin 
inom den egna verksamheten. 

5. Måluppfyllelse a) Når nämnden uppsatta mål för verksamheten? Grön Samtliga nämndmål bedöms som uppfyllda till 
stor del och uppdraget från KF bedöms som 
slutförd per helår. 

b) Når nämnden uppsatta mål för ekonomin? Grön Nämndens resultat 2021 är ett överskott jämfört 
med budget på 10,7 mkr.



Socialnämnden
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Sammanfattning

Granskningsområde Revisionell 
bedömning

Kommentar

Ändamålsenlighet
Baseras på revisionsfråga 5a

Grön Nämnden kan i rimlig grad verifiera att dess förvaltning utförts på 
ett ändamålsenligt sätt under år 2021.

Ekonomiskt tillfredsställande
Baseras på revisionsfråga 5b

Grön Nämnden kan i rimlig grad verifiera att förvaltningen skett på ett 
från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt under år 2021. 
Resultat mot driftbudget: + 25,4 MSEK

Intern kontroll
Baseras på revisionsfråga 1a, 2a, 
3a-c, 4a-d

Grön Den interna kontrollen hänförlig till nämndens förvaltning har varit 
tillräcklig under år 2021.
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Granskningsiakttagelser

Revisionsfrågor Bedömning Noteringar

1. Verksamhetsplan a) Har nämnden antagit en plan för sin 
verksamhet?

Grön 2020-12-07 § 7 faställde nämnden förvaltningens 
förslag till reviderad verksamhetsplan och budget 
2021.

2. Budget a) Har nämnden antagit en budget för sin 
verksamhet?

Grön Nämnden har 2020-12-07 § 7 fastställt reviderad 
verksamhetsplan för 2021 som innehåller 
driftbudget. Driftramen för verksamhetsår 2021 
uppgår till 229,8 miljoner kronor. 

3. Mål a) Finns mål formulerade för nämndens 
verksamhet?

Grön Nämnden har sammanlagt 4 mål för nämndens 
verksamhet utifrån de kommunövergripande 
fokusområden och prioriteringar. KF har i Budget 
2021 fastställt ett uppdrag för nämnden.

b) Finns mål formulerade för nämndens 
ekonomi?

Grön Nämnden har inte antagit särskilda ekonomiska 
mål, det är heller inget krav från kommunallagen. 
Nämnden har antagit driftbudgeten för 
verksamhetsår 2021. 

c) Är målen uppföljningsbara (mätbara)? Gul Samtliga nämndsmål innehåller aktiviteter och 
mått som beskriver måluppfyllelsen men inga 
målvärden anges. Därför bedöms nämndmålen 
som delvis mätbara. 

4. Rapportering och 
åtgärder

a) Har nämnden upprättat direktiv/ instruktion för 
rapportering till nämnden?

Gröm Enligt Anvisning och tidplan för verksamhetsplan 
och budget 2021 med inriktning för 2022 - 2023 
samt uppföljning 2020 (KS/2020:1) ska 
uppföljning behandlas av respektive nämnd per 
april och augusti genom delårsrapporter och per 
december genom årsredovisning.
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Granskningsiakttagelser

Revisionsfrågor Bedömning Noteringar

4. Rapportering och 
åtgärder

b) Fokuserar rapportering på måluppfyllelse och 
resultat?

Grön Budgetuppföljningar och delårsrapport innehåller 
ekonomiskt resultat och helårsprognos samt 
rapportering av status på arbetet med 
verksamhetsmål och uppdrag. Årsredovisning 
innehåller även beskrivning av utfall samt 
bedömning av måluppfyllelsen för nämndmål och 
uppdrag. 

c) Vidtar nämnden tydliga åtgärder för att nå mål 
för verksamheten?

Grön Vid delårsrapport per augusti lämnas grön 
bedömning i fyra av fyra nämndsmål för 
verksamheten och uppdraget från KF bedöms 
pågå enligt plan. Detta tyder på att tillräckliga 
åtgärder vidtas för att nå målen inom den egna 
verksamheten.

d) Vidtar nämnden tydliga åtgärder för att nå mål 
för ekonomin?

Grön Vid delårsrapportering lämnas prognos om 
budgetöverskott på helåret, vilket tyder på att 
åtgärder vidtas för att nå målen för ekonomin 
inom den egna verksamheten. 

5. Måluppfyllelse a) Når nämnden uppsatta mål för verksamheten? Grön Samtliga nämndmål bedöms som uppfyllda och 
uppdraget från KF bedöms som slutförd per helår.  

b) Når nämnden uppsatta mål för ekonomin? Grön Nämndens resultat 2021 är ett överskott jämfört 
med budget på 25,4 mkr.



Kultur- och fritidsnämnden
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Sammanfattning

Granskningsområde Revisionell 
bedömning

Kommentar

Ändamålsenlighet
Baseras på revisionsfråga 5a

Grön Nämnden kan i rimlig grad verifiera att dess förvaltning utförts på 
ett ändamålsenligt sätt under år 2021.

Ekonomiskt tillfredsställande
Baseras på revisionsfråga 5b

Grön Nämnden kan i rimlig grad verifiera att förvaltningen skett på ett 
från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt under år 2021. 
Resultat mot driftbudget: +2,4 MSEK

Intern kontroll
Baseras på revisionsfråga 1a, 2a, 
3a-c, 4a-d

Grön Den interna kontrollen hänförlig till nämndens förvaltning har varit 
tillräcklig under år 2021.
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Granskningsiakttagelser

Revisionsfrågor Bedömning Noteringar

1. Verksamhetsplan a) Har nämnden antagit en plan för sin 
verksamhet?

Grön 2020-12-17 § 36  faställde nämnden 
förvaltningens förslag till reviderad 
verksamhetsplan och budget 2021.

2. Budget a) Har nämnden antagit en budget för sin 
verksamhet?

Grön Nämnden har 2020-12-17 § 36 fastställt reviderad 
verksamhetsplan för 2021 som innehåller 
driftbudget. Driftramen för verksamhetsår 2021 
uppgår till 146,6  miljoner kronor. 

3. Mål a) Finns mål formulerade för nämndens 
verksamhet?

Grön Nämnden har sammanlagt 4 mål för nämndens 
verksamhet utifrån de kommunövergripande 
fokusområden och prioriteringar. KF har i Budget 
2021 fastställt fyra uppdrag för nämnden.

b) Finns mål formulerade för nämndens 
ekonomi?

Grön Nämnden har inte antagit särskilda ekonomiska 
mål, det är heller inget krav från kommunallagen. 
Nämnden har antagit driftbudget för 
verksamhetsår 2021. 

c) Är målen uppföljningsbara (mätbara)? Gul Tre av fyra nämndsmål innehåller mått som 
beskriver måluppfyllelsen men inga målvärden 
anges. Därför bedöms nämndmålen som delvis 
mätbara. 

4. Rapportering och 
åtgärder

a) Har nämnden upprättat direktiv/ instruktion för 
rapportering till nämnden?

Grön Enligt Anvisning och tidplan för verksamhetsplan 
och budget 2021 med inriktning för 2022 - 2023 
samt uppföljning 2020 (KS/2020:1) ska 
uppföljning behandlas av respektive nämnd per 
april och augusti genom delårsrapporter och per 
december genom årsredovisning. 
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Granskningsiakttagelser

Revisionsfrågor Bedömning Noteringar

4. Rapportering och 
åtgärder

b) Fokuserar rapportering på måluppfyllelse och 
resultat?

Grön Budgetuppföljningar och delårsrapport innehåller 
ekonomiskt resultat och helårsprognos samt 
rapportering av status på arbetet med 
nämndsmål. Årsredovisning innehåller även 
beskrivning av utfall samt bedömning av 
måluppfyllelsen för nämndmål.

c) Vidtar nämnden tydliga åtgärder för att nå mål 
för verksamheten?

Grön Vid delårsrapport per augusti lämnas grön 
bedömning i fyra av fyra nämndsmål för 
verksamheten. Två uppdrag från KF bedöms 
pågå enligt plan och två uppdrag bedöms vara 
slutförda. Detta tyder på att tillräckliga åtgärder 
vidtas för att nå målen inom den egna 
verksamheten.

d) Vidtar nämnden tydliga åtgärder för att nå mål 
för ekonomin?

Grön Vid delårsrapportering lämnas prognos om 
budgetöverskott på helåret, vilket tyder på att 
åtgärder vidtas för att nå målen för ekonomin 
inom den egna verksamheten. 

5. Måluppfyllelse a) Når nämnden uppsatta mål för verksamheten? Grön Ett av fyra mål bedöms som uppfyllt. Tre av fyra 
mål bedöms som uppfylld till stor del. Samtliga 
uppdrag från KF bedöms som slutförda per helår.

b) Når nämnden uppsatta mål för ekonomin? Grön Nämndens resultat 2021 är ett överskott jämfört 
med budget på 2,4 mkr.



Omvårdnadsnämnden
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Sammanfattning

Granskningsområde Revisionell 
bedömning

Kommentar

Ändamålsenlighet
Baseras på revisionsfråga 5a

Grön Nämnden kan i rimlig grad verifiera att dess förvaltning utförts på 
ett ändamålsenligt sätt under år 2021.

Ekonomiskt tillfredsställande
Baseras på revisionsfråga 5b

Grön Nämnden kan i rimlig grad verifiera att förvaltningen skett på ett 
från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt under år 2021. 
Resultat mot driftbudget: +72,1 MSEK

Intern kontroll
Baseras på revisionsfråga 1a, 2a, 
3a-c, 4a-d

Grön Den interna kontrollen hänförlig till nämndens förvaltning har varit 
tillräcklig under år 2021.
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Granskningsiakttagelser

Revisionsfrågor Bedömning Noteringar

1. Verksamhetsplan a) Har nämnden antagit en plan för sin 
verksamhet?

Grön 2020-12-16 § 73 faställde nämnden 
förvaltningens förslag till reviderad 
verksamhetsplan och budget 2021.

2. Budget a) Har nämnden antagit en budget för sin 
verksamhet?

Grön Nämnden har 2020-12-16 § 73 fastställt reviderad 
verksamhetsplan för 2021 som innehåller 
driftbudget. Driftsramen för verksamhetsår 2021 
uppgår till 933,9 miljoner kronor. 

3. Mål a) Finns mål formulerade för nämndens 
verksamhet?

Grön Nämnden har sammanlagt 4 mål för nämndens 
verksamhet utifrån de kommunövergripande 
fokusområden och prioriteringar. KF har i Budget 
2021 fastställt två uppdrag för nämnden.

b) Finns mål formulerade för nämndens 
ekonomi?

Grön Nämnden har inte antagit särskilda ekonomiska 
mål, det är heller inget krav från kommunallagen. 
Nämnden har antagit driftbudgeten för 
verksamhetsår 2021. 

c) Är målen uppföljningsbara (mätbara)? Gul Samtliga nämndsmål innehåller aktiviteter och 
mått som beskriver måluppfyllelsen men inga 
målvärden anges. Därför bedöms nämndmålen 
som delvis mätbara. 

4. Rapportering och 
åtgärder

a) Har nämnden upprättat direktiv/ instruktion för 
rapportering till nämnden?

Grön Enligt Anvisning och tidplan för verksamhetsplan 
och budget 2021 med inriktning för 2022 - 2023 
samt uppföljning 2020 (KS/2020:1) ska 
uppföljning behandlas av respektive nämnd per 
april och augusti genom delårsrapporter och per 
december genom årsredovisning. 
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Granskningsiakttagelser

Revisionsfrågor Bedömning Noteringar

4. Rapportering och 
åtgärder

b) Fokuserar rapportering på måluppfyllelse och 
resultat?

Grön Budgetuppföljningar och delårsrapport innehåller 
ekonomiskt resultat och helårsprognos samt 
rapportering av status på arbetet med 
verksamhetsmål och uppdrag. Årsredovisning 
innehåller även beskrivning av utfall samt 
bedömning av måluppfyllelsen för nämndmål och 
uppdrag. 

c) Vidtar nämnden tydliga åtgärder för att nå mål 
för verksamheten?

Grön Vid delårsrapport per augusti lämnas grön 
bedömning i fyra av fyra nämndsmål för 
verksamheten. Ett uppdrag från KF bedöms pågå 
enligt plan och ett uppdrag bedöms vara slutförd. 
Detta tyder på att tillräckliga åtgärder vidtas för att 
nå målen inom den egna verksamheten.

d) Vidtar nämnden tydliga åtgärder för att nå mål 
för ekonomin?

Grön Vid delårsrapportering lämnas prognos om 
budgetöverskott på helåret, vilket tyder på att 
åtgärder vidtas för att nå målen för ekonomin 
inom den egna verksamheten. 

5. Måluppfyllelse a) Når nämnden uppsatta mål för verksamheten? Grön Ett av fyra mål bedöms som uppfyllt. Tre av fyra 
mål bedöms som uppfylld till stor del. Samtliga 
uppdrag från KF bedöms som slutförda per helår.

b) Når nämnden uppsatta mål för ekonomin? Grön Nämndens resultat 2021 är ett överskott jämfört 
med budget på 72,1 mkr. Detta förklaras i 
huvudsak av att nämnden under året i snitt haft 
70 platser stängda inom särskilt boende samt en 
lägre efterfrågan av platser på särskilt boende på 
grund av pandemin. 



Familjerättsnämnden Solna, 
Sundbyberg, Ekerö
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Sammanfattning

Granskningsområde Revisionell 
bedömning

Kommentar

Ändamålsenlighet
Baseras på revisionsfråga 5a

Grön Nämnden kan i rimlig grad verifiera att dess förvaltning utförts på 
ett ändamålsenligt sätt under år 2021.

Ekonomiskt tillfredsställande
Baseras på revisionsfråga 5b

Grön Nämnden kan i rimlig grad verifiera att förvaltningen skett på ett 
från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt under år 2021. 
Resultat mot driftbudget: +0,2 MSEK

Intern kontroll
Baseras på revisionsfråga 1a, 2a, 
3a-c, 4a-d

Grön Den interna kontrollen hänförlig till nämndens förvaltning har varit 
tillräcklig under år 2021.
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Granskningsiakttagelser

Revisionsfrågor Bedömning Noteringar

1. Verksamhetsplan a) Har nämnden antagit en plan för sin 
verksamhet?

Grön 2021-02-15 § 4 faställde nämnden förvaltningens 
förslag till reviderad verksamhetsplan och budget 
2021.

2. Budget a) Har nämnden antagit en budget för sin 
verksamhet?

Grön Nämnden har 2021-02-15 § 4 fastställt reviderad 
verksamhetsplan för 2021 som innehåller 
driftbudget. Driftramen för verksamhetsår 2021 
uppgår till 4,5 miljoner kronor. 

3. Mål a) Finns mål formulerade för nämndens 
verksamhet?

Grön KF har i Budget 2021 fastställt 1 mål för 
nämnden, vilket även anges i nämndens 
verksamhetsplan. 

b) Finns mål formulerade för nämndens 
ekonomi?

Grön Nämnden har inte antagit särskilda ekonomiska 
mål, det är heller inget krav från kommunallagen. 
Nämnden har antagit driftbudget för 
verksamhetsår 2021. 

c) Är målen uppföljningsbara (mätbara)? Gul Samtliga nämndsmål innehåller aktiviteter och 
mått som beskriver måluppfyllelsen men inga 
målvärden anges. Därför bedöms nämndmålen 
som delvis mätbara. 

4. Rapportering och 
åtgärder

a) Har nämnden upprättat direktiv/ instruktion för 
rapportering till nämnden?

Grön Enligt Anvisning och tidplan för verksamhetsplan 
och budget 2021 med inriktning för 2022 - 2023 
samt uppföljning 2020 (KS/2020:1) ska 
uppföljning behandlas av respektive nämnd per 
april och augusti genom delårsrapporter och per 
december genom årsredovisning. 
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Granskningsiakttagelser

Revisionsfrågor Bedömning Noteringar

4. Rapportering och 
åtgärder

b) Fokuserar rapportering på måluppfyllelse och 
resultat?

Grön Budgetuppföljningar och delårsrapport innehåller 
ekonomiskt resultat och helårsprognos samt 
rapportering av status på arbetet med nämndmål. 
Årsredovisning innehåller även beskrivning av 
utfall samt bedömning av måluppfyllelsen för 
nämndmål.

c) Vidtar nämnden tydliga åtgärder för att nå mål 
för verksamheten?

Grön Vid delårsrapport per augusti lämnas grön 
bedömning i nämndsmålet för verksamheten. 
Detta tyder på att tillräckliga åtgärder vidtas för att 
nå målen inom den egna verksamheten.

d) Vidtar nämnden tydliga åtgärder för att nå mål 
för ekonomin?

Grön Vid delårsrapportering lämnas prognos om 
budget i balans på helåret, vilket tyder på att 
åtgärder vidtas för att nå målen för ekonomin 
inom den egna verksamheten. 

5. Måluppfyllelse a) Når nämnden uppsatta mål för verksamheten? Grön Det beslutade nämndmålen för den 
gemensamma familjerättsnämnden bedöms som 
uppfyllt per helår.   

b) Når nämnden uppsatta mål för ekonomin? Grön Nämndens resultat 2021 är ett överskott jämfört 
med budget på 0,2 mkr. 



Överförmyndarnämnden
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Sammanfattning

Granskningsområde Revisionell 
bedömning

Kommentar

Ändamålsenlighet
Baseras på revisionsfråga 5a

Grön Nämnden kan i rimlig grad verifiera att dess förvaltning utförts på 
ett ändamålsenligt sätt under år 2021. Nämndmålet bedöms som 
uppfyllt. 

Ekonomiskt tillfredsställande
Baseras på revisionsfråga 5b

E/T Ej tillämpligt. Utifrån tillgänglig dokumentation är det inte möjligt 
att bedöma huruvida nämndens verksamhet har bedrivits på ett 
från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt under år 2021. 
Resultat mot driftbudget går ej att fastställa. Se revisionsfråga 2a 
och 5b på föregående sida.

Intern kontroll
Baseras på revisionsfråga 1a, 2a, 
3a-c, 4a-d

Grön Den interna kontrollen hänförlig till nämndens förvaltning har 
delvis varit tillräcklig under år 2021.

Rekommendationer

För att utveckla verksamheten lämnas följande rekommendationer till nämnden:

● Tillse att budget för överförmyndarnämndens verksamhet tydligt framgår i kommunstyrelsens verksamhetsplan 
med budget.

● Tillse att uppföljning av ekonomiskt resultat mot budget för överförmyndarnämndens verksamhet delges 
överförmyndarnämnden minst en gång per år. 
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Granskningsiakttagelser

Revisionsfrågor Bedömning Noteringar

1. Verksamhetsplan a) Har nämnden antagit en plan för sin 
verksamhet?

Grön Överförmyndarnämnden omfattas av 
kommunstyrelsens verksamhetsplan med budget 
2021, fastställd av kommunstyrelsen 2020-12-21 
§ 181. 

2. Budget a) Har nämnden antagit en budget för sin 
verksamhet?

E/T Överförmyndarnämndens budget ingår i 
Kommunstyrelsens driftbudget. Av 
kommunstyrelsens driftbudget framgår ej vilken 
budget som anslås överförmyndarnämndens 
verksamhet. 

3. Mål a) Finns mål formulerade för nämndens 
verksamhet?

Grön Kommunfullmäktige har i övergripande budget för 
2021 fastställt 1 nämndmål för 
överförmyndarnämnden. Vi har dock inte kunnat 
verifiera att målet har behandlats av nämnden.  

b) Finns mål formulerade för nämndens 
ekonomi?

E/T Inget specifikt mål har formulerats för nämndens 
ekonomi. Nämnden har inget ekonomiskt ansvar 
och av driftbudget i kommunstyrelsens 
verksamhetsplan 2021 framgår ej budgetanslag 
för överförmyndarnämndens verksamhet, varvid 
inte heller denna kan fungera som mål för 
nämndens ekonomi. 

c) Är målen uppföljningsbara (mätbara)? Gul För nämndmålet anges det mått med vilket det 
ska mätas, men inget målvärde. Det anges ingen 
annan beskrivning eller aktivitetet för målet, det 
bedöms därmed som delvis mätbart.
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Granskningsiakttagelser
Revisionsfrågor Bedömning Noteringar

4. Rapportering och 
åtgärder

a) Har nämnden upprättat direktiv/ instruktion för 
rapportering till nämnden?

Grön Enligt Anvisning och tidplan för verksamhetsplan 
och budget 2021 med inriktning för 2022 - 2023 
samt uppföljning 2020 (KS/2020:1) ska 
uppföljning behandlas av respektive nämnd per 
april och augusti genom delårsrapporter och per 
december genom årsredovisning. 

b) Fokuserar rapportering på måluppfyllelse och 
resultat?

Grön I kommunstyrelsens ekonomiska uppföljning 
redovisas utfall för överförmyndarnämndens 
verksamhet. I stadens övergripande delårsrapport 
och årsredovisning redovisas utfall och 
bedömning för överförmyndarnämndens tilldelade 
mål. 

c) Vidtar nämnden tydliga åtgärder för att nå mål 
för verksamheten?

Grön Vid delårsrapport per augusti lämnas grön 
bedömning i nämndsmålet för verksamheten. 
Detta tyder på att tillräckliga åtgärder vidtas för att 
nå målen inom den egna verksamheten.

d) Vidtar nämnden tydliga åtgärder för att nå mål 
för ekonomin?

E/T Ej tillämplig. Nämnden har inget budgetansvar. Av 
kommunstyrelsens återrapportering framgår att 
nämndens verksamhet är i linje med budget. 

5. Måluppfyllelse a) Når nämnden uppsatta mål för verksamheten? Grön I stadens övergripande årsredovisning bedöms 
överförmyndarnämndens nämndmål som uppfyllt. 

b) Når nämnden uppsatta mål för ekonomin? E/T Ej tillämplig. Nämnden har inget budgetansvar. I 
tillgängliga styrdokument framgår ej vilken budget 
som anslås nämndens verksamhet år 2021, 
tillgänglig uppföljning visar inte vilket resultat 
nämnden haft för verksamhetsåret. Av 
kommunstyrelsens återrapportering framgår att 
nämndens verksamhet visar en positiv avvikelse 
på grund av lägre personalkostnader än 
budgeterat. 



Valnämnden
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Valnämnden: Översiktlig granskning 

Valnämnden förbereder och leder det praktiska genomförandet av de allmänna valen i kommunen
(riksdag, kommun, landsting), folkomröstningar enligt folkomröstningslagen (1979:369), val
föranledda av EU-medlemskapet m.m., samt folkomröstningar i kommunen eller i ett landsting
enligt lag (1994:692) om kommunala folkomröstningar. 

Valnämndens verksamhetsplan och budget innefattas i kommunstyrelsens verksamhetsplan och budget.

Då det inte infallit några allmänna val i landet eller folkomröstningar i Solna stad under 2021 har 
valnämnden varit vilande och inte haft några sammanträden under året.



Bilaga: Sammanställning av 
revisionsfrågor för alla 
revisionsobjekt
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Sammanställning revisionsfrågor, bastjänst
Revisionsfråga KS BN TN Kom

p
MHN SKN BFN SN KFN ON GF

N
ÖvfN

1. Har nämnden antagit en plan för sin 
verksamhet?

Grön Grön Grön Grön Grön Grön Grön Grön Grön Grön Grön Grön

2. Har nämnden antagit en budget för sin 
verksamhet?

Grön Grön Grön Grön Grön Grön Grön Grön Grön Grön Grön E/T

3. Finns mål formulerade för nämndens 
verksamhet?

Grön Grön Grön Grön Grön Grön Grön Grön Grön Grön Grön Grön

4. Finns mål formulerade för nämndens 
ekonomi?

Grön Grön Grön Grön Grön Grön Grön Grön Grön Grön Grön E/T

5. Är målen uppföljningsbara (mätbara)? Gul Gul Gul Gul Gul Gul Gul Gul Gul Gul Gul Gul

6. Har nämnden upprättat direktiv/ instruktion 
för rapportering till nämnden?

Grön Grön Grön Grön Grön Grön Grön Grön Grön Grön Grön Grön

7. Fokuserar rapportering på måluppfyllelse 
och resultat?

Grön Grön Grön Grön Grön Grön Grön Grön Grön Grön Grön Grön

8. Vidtar nämnden tydliga åtgärder för att nå 
mål för verksamheten?

Grön Grön Grön Grön Grön Grön Grön Grön Grön Grön Grön Grön

9. Vidtar nämnden tydliga åtgärder för att nå 
mål för ekonomin?

Grön Grön Grön Grön Grön Grön Grön Grön Grön Grön Grön E/T

10. Når nämnden uppsatta mål för 
verksamheten?

Grön Grön Grön Grön Grön Grön Grön Grön Grön Grön Grön Grön

11. Når nämnden uppsatta mål för ekonomin? Grön Grön Grön Grön Grön Grön Grön Grön Grön Grön Grön E/T
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Revisionsberättelse 
Till styrelsen i Bostadsstiftelsen Signalisten i Solna, arg.nr 815200-1148 

RAPPORT OM ÅRSREDOVISNINGEN OCH 
KONCERNREDOVISNINGEN 
Uttalanden 
Vi har utfört en revision av årsredovisningen och koncern redovis

ningen för Bostadsstiftelsen Signalisten i Solna för år 2021. Stiftelsens 

årsredovisning och koncern redovisning ingår på sidorna 19-3S i detta 

dokument. 

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen och koncernredovis

ningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla 

väsentliga avseenden rättvisande bild av stiftelsens och koncernens 

finansiella ställning per den 31 december 2021 och av dessas finan

siella resultat och kassaflöde för året enligt årsredovisningslagen. För

valtningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens och koncern

redovisningens övriga delar. 

Grund för uttalanden 
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Revisorernas 

ansvar enligt denna sed beskrivs närmare i avsnitten Den auktorise

rade revisorns ansvar samt Den förtroendevalda revisorns ansvar. Vi 

är oberoende i förhållande till stiftelsen och koncernen enligt god revi

sorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt 

dessa krav. 

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och 

ändamålsenliga som grund för våra uttalanden. 

Annan information än årsredovisningen och 
koncern redovisningen 
Detta dokument innehåller även annan information än årsredovis

ningen och koncern redovisningen och återfinns på sidorna 1-18 och 

39-40. Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansva

ret för denna andra information. 

Vårt uttalande avseende årsredovisningen och koncern redovis

ningen omfattar inte denna information och vi gör inget uttalande 

med bestyrkande avseende denna andra information. 

I samband med vår revision av årsredovisningen och koncern redo

visningen är det vårt ansvar att läsa den information som identifieras 

ovan och överväga om informationen i väsentlig utsträckning är oför

enlig med årsredovisningen och koncern redovisningen. Vid denna 

genomgång beaktar vi även den kunskap vi i övrigt inhämtat under 

revisionen samt bedömer om informationen i övrigt verkar innehålla 

väsentliga felaktigheter. 

Om vi, baserat på det arbete som har utförts avseende denna 

information, drar slutsatsen att den andra informationen innehåller 

en väsentlig felaktighet, ärvi skyldiga att rapportera detta. Vi har inget 

att rapportera i det avseendet. 

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar 
Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att 

årsredovisningen och koncern redovisningen upprättas och att de ger 

en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen. Styrelsen och verk

ställande direktören ansvarar även för den interna kontroll som de 

bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning och kon

cernredovisning som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, 

vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag. 

Vid upprättandet av årsredovisningen och koncern redovisningen 

ansvarar styrelsen och verkställande direktören för bedömningen av 

stiftelsens och koncernens förmåga att fortsätta verksamheten. De 

upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka för

mågan att fortsätta verksamheten och att använda antagandet om 

fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om sty

relsen och verkställande direktören avser att likvidera stiftelsen, upp

höra med verksamheten eller inte har något realistiskt alternativ till 

att göra något av detta. 

Den auktoriserade revisorns ansvar 
Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredo

visningen och koncernredovisningen som helhet inte innehåller några 

väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller 

misstag, och att lämna en revisionsberättelse som innehåller våra 

uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är ingen 

garanti för att en revision som utförs enligt ISA och god revisionssed 

i Sverige alltid kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet om en 

sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller 

misstag och anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans rim

ligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som användare 

fattar med grund i årsredovisningen och koncernredovisningen. 

En ytterligare beskrivning av vårt ansvar för revisionen av årsredo

visningen och koncernredovisningen finns på Revisorsinspektionens 

webbplats: www.revisorsinspektionen.se/revisornsansvar. Denna 

beskrivning är en del av revisionsberättelsen. 

Den förtroendevalde revisorns ansvar 
Jag har att utföra en revision enligt stiftelselagen och därmed enligt 

god revisionssed i Sverige. Mitt mål är att uppnå en rimlig grad av 

säkerhet om huruvida årsredovisningen och koncern redovisning har 

upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och om årsredovis

ningen och koncernredovisningen ger en rättvisande bild av stiftelsens 

resultat och ställning. 

RAPPORT OM ANDRA KRAV ENLIGT LAGAR 
OCH ANDRA FÖRFATTNINGAR 
Uttalanden 
Utöver vår revision av årsredovisningen och koncernredovisningen 

har vi även utfört en revision av styrelsens och verkställande direktö

rens förvaltning för Bostadsstiftelsen Signalisten i Solna för år 2021. 
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Enligt vår uppfattning har styrelseledamöterna och verkställande 

direktören inte handlat i strid med stiftelselagen, stiftelseförordnandet 

eller årsredovisningslagen . 

Grund för uttalanden 

Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar 
enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar, Vi är obe
roende i förhållande till stiftelsen enligt god revisorssed i Sverige och 
har i övrigtfullg)ort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. 

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och 

ändamålsenliga som grund för våra uttalanden. 

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar 
Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för 

förvaltningen enligt stiftelselagen och stiftelseförordnandet. 

Revisorns ansvar 
Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt 
uttalande, är att inhämta revlsionsbevls för att med en rlmllg grad 
av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot el lerverk

ställande direktören i något väsentligt avseende: 
• företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse 

som kan föranleda ersättningsskyldighet mot stiftelsen eller om det 

finns skäl för entledigande, eller 

• på något annat sätt handlat i strid med stiftelselagen, stiftelse

förordnandet eller årsredovisningslagen. 

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att 

en revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige alltid kommer 

att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda ersätt
ningsskyldlghet mot stiftelsen. 

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använ
der vi professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk 

inställning under hela revisionen. Granskningen av förvaltningen 

grundar sig främst på revisionen av räkenskaperna. Vilka tillkom

mande granskningsåtgärder som utförs baseras på vår professionella 

bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär att 

vi fokuserar granskningen på sådana åtgärder, områden och förhållan

den som är väsentliga för verksamheten och där avsteg och överträ
delser skulle ha särskild betydelse för stiftelsens situation. Vi går igenom 
och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och 
andra förhållanden som är relevanta för vårt uttalande. 

Stockholm den 8 mars 2022 

' hrlings PricewaterhouseCoopers AB 

Alexander McGuire ~"~ 
Auktoriserad revisor Auktoriserad revisor Hu w fl 

Jan Perers 

Av kommunfullmäktige i Solna färtroendeva/d revisor 
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Lekmannarevisorn i Solnabostäder AB 

För kännedom och beaktande 
Bolagsstyrelsen 

För kännedom 
Fullmäktiges i Solna stad 

Granskningsrapport för 2021 

Till årsstämman i 
Solnabostäder AB 
Org nr 556066-7361 

Jag, av fullmäktige i Solna stad utsedd lekmannarevisor, har granskat Solnabostäders AB:s 
verksamhet för 2021. Granskningen har utförts av sakkunniga som biträder lekmannarevisorn. 

Styrelse och VD ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt gällande bolagsordning och beslut 
samt de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten. 

Lekmannarevisorn ansvarar för att granska verksamhet och intern kontroll samt pröva om 
verksamheten bedrivits enligt fullmäktiges uppdrag och mål samt de lagar och föreskrifter som 
gäller för verksamheten. 

Granskningen har utförts enligt aktiebolagslagen, kommunallagen och god revisionssed i 
kommunal verksamhet samt utifrån bolagsordning. 

Samplanering har skett med bolagets auktoriserade revisor. Granskningen har genomförts med den 
inriktning och omfattning som behövs för att ge rimlig grund för bedömning och prövning. Arets 
granskning har framför allt fokuserat på följande områden: 

Bolagsstyrelsens förvaltning 
Måluppfyllelse för ekonomin 
Måluppfyllelse för verksamheten 

Jag anser att de revisionsbevis jag inhämtat är tillräckliga som grund för mitt uttalande nedan. 
Utifrån genomförd granskning gör jag följande bedömningar avseende revisionsåret 2021: 

Att bolagets verksamhet har i allt väsentligt bedrivits på ett från ekonomisk synpunkt 
tillfredsställande sätt. 

Att bolagets verksamhet i stort har skötts på ett ändamålsenligt sätt. Bolaget har uppnått mål inom 
områdena trygghet och miljö. I årsredovisning 2021 redovisas hur bolaget arbetat för att uppfylla sitt 
kommunala ändamål. 

Att bolagets interna kontroll inom granskade områden har delvis varit tillräcklig. Ett par 
utvecklingsområden har noterats när det gäller bolagsstyrelsens förvaltning. 

Underlag för revisionell bedömning samt förslag till utvecklingsområden redovisas i bifogat 
dokument. 

Solna den 8 mars 2022 

~~ "=··· az~ 
Jan Perers 
Lekmannarevisor 

Bilaga: Granskningsredogörelse "Grundläggande granskning", PwC, mars 2022 
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Lekmannarevisorer i Norrenergi AB

För kännedom och beaktande
Bolagsstyrelsen

Till årsstämman i
Norrenergi AB
Org nr 556429-9500

Granskningsrapport för 2021
Vi, av fullmäktige i Solna stad och Sundbybergs stad utsedda lekmannarevisorer, har granskat
Norrenergi AB:s verksamhet för 2021. Granskningen har utförts av sakkunniga som biträder
lekmannarevisorerna.

Styrelse och VD ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt gällande bolagsordning och beslut
samt de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten.

Lekmannarevisorerna ansvarar för att granska verksamhet och intern kontroll samt pröva om
verksamheten bedrivits enligt ägarens uppdrag och mål samt de lagar och föreskrifter som gäller
för verksamheten.

Granskningen har utförts enligt aktiebolagslagen, kommunallagen och god revisionssed i
kommunal verksamhet samt utifrån bolagsordning.

Samplanering har skett med bolagets auktoriserade revisor. Granskningen har genomförts med den
inriktning och omfattning som behövs för att ge rimlig grund för bedömning och prövning. Årets
granskning har framför allt fokuserat på följande områden:
- Bolagsstyrelsens förvaltning/Styrning, uppföljning och kontroll
- Måluppfyllelse för ekonomin
- Måluppfyllelse för verksamheten

Vi anser att de revisionsbevis vi inhämtat är tillräckliga som grund för vårt uttalande nedan. Utifrån
genomförd granskning gör vi följande bedömningar avseende revisionsåret 2021:

Att bolagets verksamhet har bedrivits på ett från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt.

Att bolagets verksamhet i stort har skötts på ett ändamålsenligt sätt. Bolaget har uppnått
verksamhetsmål som fastställts av ägarna. En brist är att årsredovisning 2021 saknar tydlig
utvärdering av följsamhet till bolagets kommunala ändamål.

Att bolagets interna kontroll inom granskade områden i stort har varit tillräcklig. Ett par
utvecklingsområden har noterats när det gäller bolagsstyrelsens förvaltning.

Underlag för revisionell bedömning samt förslag till utvecklingsområden redovisas i bifogat
dokument.

Solna stad och Sundbyberg stad den 21 mars 2022

________________________________
Jan Perers
Av kommunfullmäktige i Solna utsedd
lekmannarevisor

_________________________________
HansErik Salomonsson
Av kommunfullmäktige i Sundbyberg utsedd
lekmannarevisor

Bilaga: Granskningsredogörelse “Grundläggande granskning”, mars 2022
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Lekmannarevisorn i Råsunda Förstads AB

För kännedom och beaktande
Bolagsstyrelsen

Till årsstämman i
Råsunda Förstads AB
Org nr 556007-9823

För kännedom
Fullmäktiges i Solna stad

Granskningsrapport för 2021
Jag, av fullmäktige i Solna stad utsedd lekmannarevisor, har granskat Råsunda Förstads AB:s
verksamhet för 2021. Granskningen har utförts av sakkunniga som biträder lekmannarevisorn.

Styrelse och VD ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt gällande bolagsordning och beslut
samt de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten.

Lekmannarevisorn ansvarar för att granska verksamhet och intern kontroll samt pröva om
verksamheten bedrivits enligt fullmäktiges uppdrag och mål samt de lagar och föreskrifter som
gäller för verksamheten.

Granskningen har utförts enligt aktiebolagslagen, kommunallagen och god revisionssed i
kommunal verksamhet samt utifrån bolagsordning.

Samplanering har skett med bolagets auktoriserade revisor. Granskningen har genomförts med den
inriktning och omfattning som behövs för att ge rimlig grund för bedömning och prövning. Årets
granskning har framför allt fokuserat på följande områden:
- Bolagsstyrelsens förvaltning
- Måluppfyllelse för ekonomin
- Måluppfyllelse för verksamheten

Jag anser att de revisionsbevis jag inhämtat är tillräckliga som grund för mitt uttalande nedan.
Utifrån genomförd granskning gör jag följande bedömningar avseende revisionsåret 2021:

Att bolagets verksamhet har i allt väsentligt bedrivits på ett från ekonomisk synpunkt
tillfredsställande sätt. Bolaget har efterlevt ägarens soliditetsmål för koncernen.

Att bolagets interna kontroll inom granskade områden delvis har varit tillräcklig. Några
utvecklingsområden har noterats när det gäller bolagsstyrelsens förvaltning.

Att tillräckliga underlag saknas för att pröva om bolagets verksamhet har skötts på ett
ändamålsenligt sätt. Årsredovisning 2021 saknar uppföljning/utvärdering av såväl mål i
verksamhetsplan som följsamhet till kommunalt ändamål.

Underlag för revisionell bedömning samt förslag till utvecklingsområden redovisas i bifogat
dokument.

Solna den 28 mars 2022

________________________

Jan Perers
Lekmannarevisor

Bilaga: Granskningsredogörelse “Grundläggande granskning”, PwC, mars 2022
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Lekmannarevisorn i Solna Vatten AB

För kännedom och beaktande
Bolagsstyrelsen

Till årsstämman i
Solna Vatten AB
Org nr 556518-7175

För kännedom
Fullmäktiges i Solna stad

Granskningsrapport för 2021
Jag, av fullmäktige i Solna stad utsedd lekmannarevisor, har granskat Solna Vatten AB:s
verksamhet för 2021. Granskningen har utförts av sakkunniga som biträder lekmannarevisorn.

Styrelse och VD ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt gällande bolagsordning och beslut
samt de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten.

Lekmannarevisorn ansvarar för att granska verksamhet och intern kontroll samt pröva om
verksamheten bedrivits enligt fullmäktiges uppdrag och mål samt de lagar och föreskrifter som
gäller för verksamheten.

Granskningen har utförts enligt aktiebolagslagen, kommunallagen och god revisionssed i
kommunal verksamhet samt utifrån bolagsordning.

Samplanering har skett med bolagets auktoriserade revisor. Granskningen har genomförts med den
inriktning och omfattning som behövs för att ge rimlig grund för bedömning och prövning. Årets
granskning har framför allt fokuserat på följande områden:
- Bolagsstyrelsens förvaltning
- Måluppfyllelse för ekonomin
- Måluppfyllelse för verksamheten

Jag anser att de revisionsbevis jag inhämtat är tillräckliga som grund för mitt uttalande nedan.
Utifrån genomförd granskning gör jag följande bedömningar avseende revisionsåret 2021:

Att bolagets verksamhet har delvis bedrivits på ett från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt.
Bolaget har efterlevt ägarens soliditetsmål, men inte uppnått interna budgetmål.

Att bolagets verksamhet i stort har skötts på ett ändamålsenligt sätt. Bolaget har uppnått mål
avseende leveranssäkerhet och -kvalitet. En brist är att årsredovisning saknar
uppföljning/utvärdering av följsamhet till kommunalt ändamål..

Att bolagets interna kontroll inom granskade områden delvis har varit tillräcklig. Några
utvecklingsområden har noterats när det gäller bolagsstyrelsens förvaltning.

Underlag för revisionell bedömning samt förslag till utvecklingsområden redovisas i bifogat
dokument.

Solna den 28 mars 2022

________________________

Gustav Olofsson
Lekmannarevisor
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Lekmannarevisorn i Överjärva Gård AB

För kännedom och beaktande
Bolagsstyrelsen

Till årsstämman i
Överjärva Gård AB
Org nr 556539-5661

För kännedom
Fullmäktiges i Solna stad

Granskningsrapport för 2021
Jag, av fullmäktige i Solna stad utsedd lekmannarevisor, har granskat Överjärva Gård AB:s
verksamhet för 2021. Granskningen har utförts av sakkunniga som biträder lekmannarevisorn.

Styrelse och VD ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt gällande bolagsordning och beslut
samt de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten.

Lekmannarevisorn ansvarar för att granska verksamhet och intern kontroll samt pröva om
verksamheten bedrivits enligt fullmäktiges uppdrag och mål samt de lagar och föreskrifter som
gäller för verksamheten.

Granskningen har utförts enligt aktiebolagslagen, kommunallagen och god revisionssed i
kommunal verksamhet samt utifrån bolagsordning.

Samplanering har skett med bolagets auktoriserade revisor. Granskningen har genomförts med den
inriktning och omfattning som behövs för att ge rimlig grund för bedömning och prövning. Årets
granskning har framför allt fokuserat på följande områden:
- Bolagsstyrelsens förvaltning
- Måluppfyllelse för ekonomin
- Måluppfyllelse för verksamheten

Jag anser att de revisionsbevis jag inhämtat är tillräckliga som grund för mitt uttalande nedan.
Utifrån genomförd granskning gör jag följande bedömningar avseende revisionsåret 2021:

Att bolagets interna kontroll inom granskade områden delvis har varit tillräcklig. Några
utvecklingsområden har noterats när det gäller bolagsstyrelsens förvaltning.

Att bolagets verksamhet inte har bedrivits på ett från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt.
Årets resultat efter finansiella poster uppgår till -2.7 miljoner kronor. Underskottet är i huvudsak
hänförligt till pågående pandemi.

Att tillräckliga underlag saknas för att pröva om bolagets verksamhet har skötts på ett
ändamålsenligt sätt. Årsredovisning 2021 saknar uppföljning/utvärdering av såväl mål i
verksamhetsplan som följsamhet till kommunalt ändamål.

Underlag för revisionell bedömning samt förslag till utvecklingsområden redovisas i bifogat
dokument.

Solna den 28 mars 2022

________________________
Jan Perers
Lekmannarevisor
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Lekmannarevisorn i Fastighetsaktiebolaget Falkeneraren

För kännedom och beaktande
Bolagsstyrelsen

Till årsstämman i
Fastighetsaktiebolaget Falkeneraren
Org nr 556041-2727

För kännedom
Fullmäktiges i Solna stad

Granskningsrapport för 2021
Jag, av fullmäktige i Solna stad utsedd lekmannarevisor, har granskat Fastighetsaktiebolaget
Falkenerarens verksamhet för 2021.

Styrelse och VD ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt gällande bolagsordning och beslut
samt de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten.

Lekmannarevisorn ansvarar för att granska verksamhet och intern kontroll samt pröva om
verksamheten bedrivits enligt fullmäktiges uppdrag och mål samt de lagar och föreskrifter som
gäller för verksamheten.

Granskningen har utförts enligt aktiebolagslagen, kommunallagen samt god revisionssed i
kommunal verksamhet. Granskningen har genomförts med den inriktning och omfattning som
behövs för att ge rimlig grund för bedömning och prövning.

Jag anser att de revisionsbevis jag inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mina
uttalanden nedan.

Jag bedömer att bolagets verksamhet har skötts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk
synpunkt tillfredsställande sätt. Jag bedömer därtill att bolagets interna kontroll har varit tillräcklig.

Solna den 28 mars 2022

________________________

Jan Perers
Lekmannarevisor
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Kommunstyrelsen  
 

§ 22 
Årsredovisning 2021 för Bostadsstiftelsen Signalisten i 
Solna (KS/2022:50) 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna årsredovisning för 
Bostadsstiftelsen Signalisten omfattande resultaträkning och balansräkning, samt att 
styrelsens ledamöter och verkställande direktör beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret 
2021. 
 
Sammanfattning 
Bostadsstiftelsen Signalisten i Solna har överlämnat årsredovisning för verksamhetsåret 
2021. Signalisten uppvisar ett resultat efter finansiella poster för koncernen på 47,9 mkr 
för år 2021. Enligt stiftelsens stadgar ska årsredovisningen godkännas och ansvarsfrihet 
för styrelsen beviljas av kommunfullmäktige i Solna. 
 
Revisionsberättelsen den 8 mars 2022 är undertecknad av såväl den auktoriserade 
revisorn som av den förtroendevalda revisorn. Enligt revisorernas uppfattning har 
styrelseledamöterna och verkställande direktören inte handlat i strid med stiftelselagen, 
stiftelseförordnandet eller årsredovisningslagen. Årsredovisningen har upprättats enligt 
årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av stiftelsens 
finansiella ställning per 31 december 2021 och av dess finansiella resultat och 
kassaflöde.   
 
Stadsledningsförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen föreslår fullmäktige att 
godkänna årsredovisning för Bostadsstiftelsen Signalisten omfattande resultaträkning 
och balansräkning, samt att styrelsens ledamöter och verkställande direktör beviljas 
ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2021. 
 
Yttranden 
Sara Kukka Salam (S) lämnar yttrande enligt bilaga 3.  
 
Sandra Lindström (V) lämnar yttrande enligt bilaga 4. 
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Kommunstyrelsen 21 mars 2022 
Ärende 4 Signalistens årsredovisning 

YTTRANDE 

Vi socialdemokrater har länge varit kritiska till att ”Projekt 1000”, som innebar att 1000 nya hyresrätter 

skulle produceras i Signalistens regi mellan åren 2008–2018, slutade i att färre än 200 nya bostäder 

tillskapades under denna tioårsperiod och att ombildningar resulterade i att antalet hyresrätter totalt 

minskade.  

Vi är kritiska till att nyproduktionstakten är otillräcklig. Signalistens årsredovisning för 2021 visar att det 

under verksamhetsåret endast tillskapats 20 nya bostäder.  Med tanke på den stora bostadsbrist som råder 

i vår region är det viktigt att nya hyresrätter inte ständigt skjuts på framtiden.  

Vi ser positivt på att nya byggprojekt initierats i Signalistens regi under året 2021 i form av tex ny antagen 

detaljplan med hyresrätter i Bagartorp. Vi befarar dock att omfattningen av Signalistens planerade 

nybyggnation inte är tillräcklig för att hålla en högre årlig byggtakt framgent. För att påskynda 

nybyggnationen av hyresrätter i Solna vill vi att kommunen inför ett snabbspår för utbyggnaden av just 

hyreslägenheter i kommunen.  

Under 2021 beslutade styrelsen i Signalisten, på initiativ av Socialdemokraterna, att se över sina 

inkomstkrav vid nyuthyrning av lägenheter. Från och med 1januari 2022 slopas kravet på att hyresgästen 

måste ha en bruttoinkomst på tre gånger månadshyran. De sänkta inkomstkraven möjliggör för hushåll 

med lägre inkomster att efterfråga hyresrätter i Signalistens bestånd. Det är glädjande.  

Solna 21 mars 2022 

Socialdemokraterna 

Bilaga 3 till KS/2022-03-21 § 22
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"' Socialdemokraterna 



Solna den 21 mars 2022 
Kommunstyrelsen, ärende 4 

KS/2022:50 
Årsredovisning för Bostadsstiftelsen Signalisten år 2021 

Yttrande 

Hyresrätten är den enda möjliga bostadsformen för många människor och har därför en 
central del i att skapa en blandad stad för alla våra invånare. Ändå visar statistik från SCB att 
endast 12 % av bostäderna som har byggts i Solna de senaste tio åren har varit hyresrätter, 
och vi har byggt en betydligt mindre andel hyresrätter än våra grannkommuner. Oviljan att 
bygga hyresrätter har lett till att kötiden för en hyresrätt i Solna idag är 13 år och i övriga 
regionen åtminstone 10 år. Bostadskön kan endast krympa om fler hyresrätter byggs och det 
är därför bra att Signalisten har växlat upp sitt byggande. Tyvärr tycks detta ske på 
bekostnad av de nuvarande hyresgästerna. 

Den ombyggnadsstrategi som Signalisten har antagit innehåller nödvändiga renoveringar av 
stammar, el och ventilation – men leder också till hyreshöjningar på 60 %. I nästan alla 
lägenheter gör man ombyggnad till nybyggnadsstandard trots att en varsam ombyggnad, 
enligt underlaget till Affärsplan 2018–2022, ger ett bättre ekonomiskt resultat. Hyresgäster 
evakueras under ett års ombyggnation för att sedan inte ha råd att flytta tillbaka till sin 
lägenhet. Inte sällan är det de allra mest trogna hyresgästerna, äldre personer som har bott 
hos Signalisten i 30, 40, 50 år, som tvingas flytta. Vänsterpartiet var det enda partiet som 
motsatte sig dessa kraftiga hyreshöjningar i ombyggnadsstrategin. Nu ser vi konsekvenserna 
av det. Strategin, tillsammans med en politisk ovilja att ta till sig hyresgästernas protester, 
skapar stora problem för befintliga hyresgäster, men på sikt också för stiftelsen.  

Parallellt med ombyggnationen arbetar Signalisten nu för att driva upp hyrorna med 15–20 % 
i flera av sina bostadsområden som inte omfattas av renoveringarna, eftersom man hävdar 
att hyrorna är lägre än bruksvärdet. Signalisten är en politiskt styrd stiftelse och den §10 i 
Signalistens stadgar lyder att stiftelsen ska ”sträva efter att tillhandahålla sina 
bostadshyreslägenheter till lägsta möjliga pris.” Vi anser att det är viktigt att man värnar om 
den principen och inte tar till alla tillgängliga medel för att driva upp hyrorna. 

Bostad är en mänsklig rättighet som inte får reserveras endast för människor med höga 
inkomster. Som en allmännyttig bostadsstiftelse är det viktigt att Signalisten motverkar 
segregering genom att verka för att människor med olika inkomstnivåer har råd att bo, och 
inte minst har råd att bo kvar, i stiftelsens bestånd. 

Detta yttrande bygger på det yttrande vi lämnade in förra året. Det är för att vi inte ser att 
några förbättringar har skett eller är planerade för de hyresgäster som är allra mest utsatta. 

Sandra Lindström 
Vänsterpartiet 

Bilaga 4 till KS/2022-03-21 § 22



 

SID 1 (1) 
 

 
 
Stadsledningsförvaltningen Tjänsteskrivelse 2022-03-08 

 KS/2022:50 
 
 
 

Årsredovisning för Bostadsstiftelsen Signalisten år 2021 
 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna årsredovisning för Bostadsstiftelsen 
Signalisten omfattande resultaträkning och balansräkning, samt att styrelsens ledamöter och 
verkställande direktör beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2021. 
 
Sammanfattning 
Bostadsstiftelsen Signalisten i Solna har överlämnat årsredovisning för verksamhetsåret 2021. 
Signalisten uppvisar ett resultat efter finansiella poster för koncernen på 47,9 mkr för år 2021. 
Enligt stiftelsens stadgar ska årsredovisningen godkännas och ansvarsfrihet för styrelsen beviljas 
av kommunfullmäktige i Solna. 
 
Revisionsberättelsen den 8 mars 2022 är undertecknad av såväl den auktoriserade revisorn som 
av den förtroendevalda revisorn. Enligt revisorernas uppfattning har styrelseledamöterna och 
verkställande direktören inte handlat i strid med stiftelselagen, stiftelseförordnandet eller 
årsredovisningslagen. Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen och ger en i 
alla väsentliga avseenden rättvisande bild av stiftelsens finansiella ställning per 31 december 2021 
och av dess finansiella resultat och kassaflöde.   
 
Stadsledningsförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen föreslår fullmäktige att godkänna 
årsredovisning för Bostadsstiftelsen Signalisten omfattande resultaträkning och balansräkning, 
samt att styrelsens ledamöter och verkställande direktör beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret 
2021. 
 
 
 
Christer Lindberg    Axel Bernhult 
Förvaltningschef/Ekonomichef   Finansstrateg 
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Vd har ordet 

Under 2021 fortsatte pandemin att påverka vårt 

samhälle, men för Signalisten innebar året en positiv 

utveckling med starkt fokus på både befintligt förvalt

ningsuppdrag och de kommande stora renoverings

och nybyggnadsprojekten. Vi implementerade ett fler

tal verksamhetsförändringar som ska bidra till att vi kan 

leverera hållbara resultat i alla delar av vår verksamhet, 

där väl definierade hållbarhetsaspekter utgör en 

tydlig grund. 

Vi har nu framför oss ett decennium av förnyelse 

av befintligt bestånd och omfattande nyproduktion. 

Viktiga klartecken gavs under 2021 avseende stora 

projekt för Signalisten. I februari godkändes föreslagna 

åtgärder att renovera Gunnarbohuset i Bagartorp och 

i maj antogs detaljplanen för nyproduktion av 130 

nya lägenheter fördelade på två höghus i Bagartorp 

centrum. 

De senaste åren har vi förstärkt projekt- och upp

handlingsorganisationen för att framgångsrikt kunna 

genomföra de planerade projekten. Under 2021 fort

satte arbetet med att utveckla och anpassa organisa

tionen i syfte att skapa ökad tydlighet och fokus när 

Signalisten går in i en mer utpräglad projektfas. Det 

kommer att krävas mycket av projektstyrningen och 

förvaltningen för att säkerställa en hållbar verksamhet 

även i framtiden. Vi kan också vänta oss nya krav och 

regelverk inom både fastighets- och hållbarhetsom

rådena som måste hanteras. 

För att en organisation ska fungera väl och leverera 

resultat krävs genomarbetade processer som i sin tur 

förutsätter tydlig styrning och strukturerad informa

tion. Under 2021 fick vi flera nya viktiga system på plats, 

bland annat förbättrad dokumenthantering, stärkt 

projektstyrning i ekonomiuppföljningssystemet och 

digital signering av bostadskontrakt. I samband med 

de förändringar som genomförts pågår också ett arbete 

med att vidareutveckla vår företagskultur i syfte att 

fortsatt vara en attraktiv arbetsplats med god trivsel 

och engagerade medarbetare. 

Stora projekt är förknippade med risker, och inom 

Signalisten pågår ett aktivt arbete för att förebygga 

dessa risker i största möjliga mån. Ekonomisk brottslig

het och brott mot mänskliga rättigheter i leverantörs

leden är några exempel på potentiella risker. Ett exem

pel på vårt förebyggande arbete är att vi 2021 ansökte 

om medlemskap i den nybildade föreningen Rättvist 

byggande. 

Vår vision är att Signalisten ska erbjuda ett hållbart 

boende i levande stadsmiljöer i Solna. Av detta skäl 

behöver förvaltningsuppdraget och utvecklingsprojek

ten genomföras med de mest väsentliga hållbarhets

aspekterna integrerade i det dagliga arbetet. Minskad 

klimatpåverkan, kravställningar i upphandlingar, trygg

het i bostadsområden, affärsetik och hållbar ekonomi 

är områden som jag bedömer kommer att kräva särskild 

uppmärksamhet av oss under det närmaste decenniet. 

Jag vill rikta ett varmt tack till alla medarbetare som 

med stort engagemang och starkt fokus på våra kunder 

bidragit till ett framgångsrikt år. Med fortsatta renove

ringar av vårt bostadsbestånd och en hög nybyggnads

takt rustar vi Signalisten för att kunna erbjuda ett 

tryggt, trivsamt och hållbart boende i Solna - idag 

och i framtiden. 

Lars Jolerus 
Vd, Signalisten 

"Vi rustar organisationen 
för ökad takt i våra projekt 
- med hållbarhet i fokus." 
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Om Signalisten 

Bostadsstiftelsen Signalisten är Solna stads allmännyttiga bostadsstiftelse. Stiftelsen har till ändamål att inom Solna 
kommun förvärva, uppföra och förvalta bostadsfastigheter med tillhörande affärslägenheter och kollektiva anord
ningar, och bidrar på så vis till social hållbarhet i Solna stad. Illustrationen nedan visar Signalistens verksamhet, 
de främsta omvärldsfaktorerna, resurser som behövs för uppdraget, samt effekter verksamheten ger upphov till. 

Omvärldsfaktorer 
Kapacitet I teknisk försörjningssektor I Klimatförändringar I Demografi och urbanisering I Digitalisering I 

Konjunkturläge I Lagar och regler I Lokalpolitisk inriktning 

lngångsvärden 

Bostadsförsörjningsuppdrag 
som allmännytta 

Samverkan med Solna stad 

Upplånat och eget kapital 

Medarbetares kompetens 

Fastigheter 

Relationer med kunder och 
intressenter 

Relationer med leveråntörer 

Material och teknisk försörjning 
till fastigheterna 

Verksamheten 

Vår värdegrund 

Effekter av verksamheten 

Hem för Solnabor i alla åldrar 

Parkeringsplatser och 
verksamhetslokaler 

Hyresgäster som trivs och 
stannar kvar 

Aktivt bidragande till ett 
hållbart Solna 

Engagerade medarbetare 

Mänskliga rättigheter i alla led 

Rättssäker tilldelning av 
hyreskontrakt 

Trygga bostadsområden 

Cirkulära material 

Minimerade utsläpp och 
klimatpåverkan 

God inne- och utemiljö 

Långsiktigt hållbar ekonomi 

Vår värdegrund är en viktig plattform för vårt arbetssätt, vilket innebär att vi arbetar långsiktigt, är engagerade, kunniga och ansvarstagande. 

Vår affärside 
Signal isten äger, utvecklar och förvaltar 

bostäder och lokaler som vi upplåter 

med hyresrätt. Vi är med och utvecklar 

Solna till en sammanhållen och levande 

stad samt verkar fö r attraktiva, trygga 

och hållbara miljöer. 

Vårvision 
Hållbart boende i levande stadsmiljöer 

i Solna. 

Snabbfakta 2021 

Antal fastigheter 60 

Antal bostader 3 995 

Antal lokaler 283 

Antal förvaltade bi lplatse r 5 994 

Yta (BR A). m1 332 158 

Anställda 74 

Nettoomsattnmg , miljoner kronor 462 
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Hållbara 
verksamhetsområden 

Nedanstående beskrivningar syftar till att förtydliga hur Signalistens verksamhet blir 
mer hållbar. Områdena är framtagna tillsammans med alla medarbetare och omfattar 
Signalistens boendeerbjudande, leverantörer, samt Signalistens interna verksamhet. 
Beskrivningarna av de hållbara verksamhetsområdena tar hänsyn till hållbarhet ur 

Hem för Solnaborna 

Som Solna stads allmännyttiga bostadsstiftelse är 

Signalistens huvuduppdrag att tillse att så många 

som möjligt, oavsett ålder och behov, ska erbjudas 

en bostad. Hyresgästerna ska trivas, få god service 

och kunna känna sig trygga i sitt hem och bostads

område. Inom Signalisten ska det gå att, till en 

långsiktigt hållbar hyresnivå, leva med ett så lågt 

klimatavtryck som möjligt i en hälsosam inom

husmiljö och ta del av stimulerande utemiljöer. 

Signalisten erbjuder även lokaler och parkeringar 

som bidrar till trivseln och servicen i närområdet. 

de tre dimensionerna miljö, ekonomi och socialt. På sidorna 9-18 redovisas vad som 
utförts under 2021 inom respektive verksamhetsområde. 

Kraft att utveckla 

Samhället står inför stora förändringar, där 

Signalistens verksamhet bidrar och påverkar 

utvecklingen. Med kraft ska vi renovera, bygga 

och utveckla stadsmiljön på ett klimatanpassat 

och kostnadseffektivt sätt . De planerade bygg

projekten utgör både möjligheter och risker ur ett 

hållbarhetsperspektiv. Därför anpassas verksam

hetens interna processer, hållbarhetskrav ställs vid 

upphandlingar, hållbar ekonomisk stabilitet säker

ställs, olyckor ska förebyggas på arbetsplatserna 

och ett affärsetiskt agerande tillämpas i alla lägen. 

1 

' Hållbara fastigheter 

Genom en hållbar förvaltning bibehålls fastig

heternas värde ur ett ekonomiskt och ekologiskt 

livscykelperspektiv. Det innebär ett löpande och 

aktivt arbete för att verksamheten ska bli klimat

neutral, till exempel genom effektivisering och 

recirkulering av resurser. Det är även viktigt att 

bevara och förbättra den biologiska mångfalden 

i våra utomhusmiljöer. Service, drift och underhåll 

som utförs håller god kvalitet och arbetet för att 

erbjuda trygga och säkra områden pågår kontinu

erligt. Lagar och krav efterlevs och verksamheten 

förbereds för framtiden, såsom att tekniskt 

utveckla och klimatsäkra fastigheterna. 

VI på Signalisten 

Signalisten ska vara en attraktiv och hälsosam 

arbetsplats med hög kompetens, där en posi

tiv företagskultur och värdegrund präglar 

hela verksamheten . Kundfokus, samarbete 

och omvärldsbevakning är några viktiga 

förutsättningar för en väl fungerande verksam

het. Organisationens processer och rutiner 

säkerställer kvalitet och ett hållbart värde 

från varje spenderad krona ur ett ekologiskt, 

socialt och ekonomiskt perspektiv. Genom 

uppdraget som allmännytta bidrar Signalisten 

även positivt till lokalsamhället. 
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Styrning och prioritering 
av hållbarhetsarbetet 

Hållbarhet är integrerat i alla funktioner och processer inom Signalistens 
verksamhet. Under året har en fördjupad väsentlighetsanalys genomförts 
i syfte att prioritera väsentliga hållbarhetsaspekter. 

Signalistens hållbarhetspolicy revideras årligen 

för att följa förändrade strategier, krav och rikt• 

linjer inom hållbarhetsredovisningen. 

Respektive chef ansvarar för att kontinuerligt 

utveckla och implementera hållbarhetsarbetet 

inom sitt ansvarsområde. För att upprätthålla en 

hållbar verksamhet krävs långsiktighet och enga

gemang inom alla processer och samtliga delar 

"Signalistens viktigaste 
hållbarhetsfrågor är i dags
läget en minskad klimat
påverkan, hållbar ekonomi 
samt sociala frågor i hyres
gäst- och leverantörsleden." 

Åsa Rodin 
Hållbarhetsansvarig 

av organisationen. Alla medarbetare ska följa 

Signalistens hållbarhetspolicy och arbeta efter 

dess innebörd och riktlinjer. 

Hållbarhetsarbetet hålls ihop av en verk· 

samhetsövergripande hållbarhetsansvarig. 

Inom organisationen finns dessutom stödjande 

funktioner inom hållbarhet. .., 
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Väsentlighetsanalys 
Under 2021 har en fördjupad väsentlighetsanalys genomförts. Syftet 

med väsentlighetsanalysen är att prioritera mellan hållbarhets

aspekter som alla är väsentliga för Signalisten. Aspekterna tar 

avstamp i de globala målen, Agenda 2030, och Signalistens hållbara 

verksamhetsområden. Resultatet av väsentlighetsanalysen, se matris 

till höger, kommer ligga till grund för en kommande långsiktig hållbar

hetsstrategi och nästa affärsplaneperiod . 

Som grund finns en intressentkartläggning, intressentdialoger i 

intervjuform och desktopanalyser. Hyresgästenkäterna som genom

fördes våren 2020 har använts för att fånga upp hyresgästernas 

hållbarhetsprioriteringar. Genom att summera och vikta intressenter

nas prioriteringar, väga in rådighet, bedöma allvarlighetsgrad och 

påverkan på Signalistens affär har en matris tagits fram som illustrerar 

vilka aspekter Signalisten bör prioritera i framtiden . 

Workshop under Signalistens konferens med diskussioner 

om de hållbara verksamhetsområdena, samt prioritering 
av hållbarhetsaspekter. 
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Signalistens väsentlighetsanalys 

MÖTA FÖRVÄNTNINGAR 

• Lägenheter för många livssituationer 

• Dialog och inflytande 

• Nya hyresrätter i Solna 

• Långsiktigt förutsägbara hyres nivåer 

• Säker byggarbetsplats 

• Klimatsäkrade byggnader 

• Ekosystem och biologisk mångfald 

UPPRÄTTHÅLLA 

• Rättssäker och likvärdig tilldelning av 

lägenhetskontrakt 

• Jämställd arbetsplats 

• Hälsosam arbetsmiljö 

• Samverkan för ett hållbart Solna 

FOKUSERA 

• Trygg boendemiljö 

• Långsiktig renovering och underhåll 

• Klimatpåverkan i byggprocessen 

• Minskad klimatpåverkan 

• Energiförbrukning 

• Effektiv resursanvändning 

• God avfallshantering 

• Upphandlingskrav och leverantörs

uppföljning 

• Långsiktigt hållbar ekonomi 

UTVECKLA 

• Sunda materialval 

• Affärsetik 

Påverkan/effekt på ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet 
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lntressentdialog 
De primära intressenterna, det vill säga de aktörer 

som är mest berörda av Signalistens verksamhet, är 

hyresgäster, styrelsen, medarbetarna och Solna 

stad. En kontinuerlig dialog förs med intressenterna 

för att identifiera deras viktigaste hållbarhetsfrågor. 

I årets fördjupade dialog har intervjuer genomförts 

med utvalda leverantörer, arbetsutskottet i Signalis

tens styrelse samt Kommuninvest i rollen som finan

siär. Medarbetarnas intressentdialog genomfördes 

på Signalistens årliga hästkonferens- en heldag med 

hållbarhetstema. I intressentdialogen ingick även en 

desktopanalys av branschorganisationers hållbar

hetsaspekter samt kommande regler och direktiv. 

De viktigaste 
hållbarhetsfrågorna 
prioriteras i dialog 

med intressenterna. 

Intressent-
dialog 2021 

• Medarbetare 

• Finansiär 

• Leverantörer 

• Hyresgäster 

• Solna stad -
styrelse 

• Solna stad-

förvaltning 

• Bransch-

organisationer 

• Regulatoriska 

Instanser 

Under året genomfördes en hållbarhetsutbildning för samtliga medarbetare. 

INTRESSENTER 

Hyresgbter 
bostäder och lokaler 

Medarbetare 

Solna stad 

Solnabor 

Branschföreningar 

Leverantörer 

Finansiärer 

Myndigheter 

Potentiella 
medarbetare 

DIALOGOC:H 
KOMMUNIKATIONSKANALER 

Dagliga möten och besök 
Möten med boråd och boråds-
styrelser 
Hyresgästundersökning 
Sociala medier 
Kundtidning 
Webbplats 

Dagliga möten 
Intranät 
Medarbetar- och utvecklings-
samtal 
Medarbetarundersökningar 
Facklig samverkan 
lnformatlonsmöten, månadsvis 

M6ten 

Styrelsemöten 
Budget och verksamhetsplan 

Samtal 
Samråd 
Samverkansprojekt 
Lokalpress 
Webbplats 
Sociala medier 

Möten 
Natverk och samverkan 

Möten 
Upphandlingar 
Webbplats 

Möten 
Årsredovisning 

Lagar, regler och krav 
Beslut 
Remisser 

Webbplats 
Föreläsningar och nätverk 
Sociala medier 

AKTUEUAJlMNEH 

Trivsel i lägenhet och bostadsområde 
(skötsel och underhåll, avfallshantering, 
inomhusklimat, trygghet). 
Hyresnivåer 
Boendeinfiytande 
Områdesutvecklmg 

Anstallningsvillkor 
Arbetsmiljö 
Utvecklingsmojligheter 
Ledarskap 
Jamställdhet och mångfald 

Långsiktig ekonom, 
Ny- och ombyggnation 
MIijö- och energifrågor 
Social hållbarhet 
Stadsutveckling I Solna 
Mångfald, jamställdhet, likabehandling 
Matverkande av mutor och Jav 

Ny- och ombyggnation 
Kontrakt och koregler 

Hyresnivåer och -sättning 
Fastighetsfrågor 
Hållbarhetsfrågor 

Avtalsinnehåll 
Ersattning, leverans, kvalitet 00 
Arbetsmiljöfrågor, miljöfrågor, -" 

"' erhållen volym. ~ 
C 

~ Klimatavtryck 
~ 
C 

Byggregler, arbetsmilJofrågor. energi- ..... 
N 

prestanda, detaljplaner och bygglov, 0 
N 

tillsynsfrågor, C 

~ 
-;;; 

Anställningsvillkor, arbetsmiljö, C .. 
utvecklingsmöjligheter, ledarskap, .;; 
Jamstalld organisation, mångfald 
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Hem för Solnaborna 

Hyresgästerna, och övriga Solnabor som är potentiella hyresgäster, 
ska kunna förvänta sig ett hållbart boendeerbjudande där trygghet, 
inomhusmiljö, service och tillgänglighet är prioriterade områden. En 
omfattande hyresgästenkät genomförs vartannat år, den senaste 2020, 
för att mäta hyresgästernas nöjdhet inom dessa områden. Arbetet med 
att följa upp resultaten med relevanta åtgärder pågår kontinuerligt. 
Nedan redovisas viktiga insatser som medför hållbarhet men även 
utveckling av boendeerbjudandet under 2021. 

Trygghet 

Under 2020 genomfördes en trygghetsinvente

ring, vilken föranledde ett antal åtgärder och 

projekt under 2021. Bland annat har ett systema

tiskt arbete inletts utöver den löpande skötseln, 

för att åtgärda träd och buskar som bidrar till 

otrygghet. Stora och yviga buskar har beskurits 

för att förbättra sikten och skapa trygghet. Arbo

risterna som utför arbetet tar hänsyn till flora 

och faunaliv, exempelvis genom att spara på sälg 

och högstubbar. Dessa åtgärder har under året 

skett i Bagartorp, Agnesberg och Råsunda. 

I Bagartorp har flera trygghetsåtgärder 

genomförts. Ett elektroniskt låssystem har instal

lerats med nyckelbrickor på samtliga entre- och 

källardörrar. Det minskar den fysiska nyckelhante

ringen hos våra entreprenörer och gör det möjligt 

att spärra brickor som kommer på avvägar. Gavel

dörrar i området har bytts ut och fått fönster 

för att öka tryggheten . Även belysning i källar

utrymmena har åtgärdats. Dessutom har teknik-

utrymmen i Signalistens fastigheter i Frösunda, 

kvarteret Motorn i Råsunda och Skytteholm fått 

elektroniska lås. 

Fjolårets trygghetsinventering har under året 

fördjupats med en grundlig genomgång av samt

liga dörrar och portar i beståndet. Den innehåller 

också rekommendationer för åtgärder och upp

graderingar, som kommer genomföras under 2022. 

Signalistens medverkan i initiativet Platssam

verkan Haga lund, ett samarbete mellan polis, 

Solna stad och lokala bostadsbolag, syftar till 

ökad trygghet och en långsiktigt hållbar samhälls

utveckling. Bland annat genomförs trygghets

vandringar inom Platssamverkan. 

Service och tillgänglighet 

Under året har service och tillgängl ighet på 

Signalistens hemsida och kundsidor förbättrats . 

Bland annat finns nu ett webbforum med svar 

på vanliga frågor och riktade svar till olika mål

grupper, som boende och lokalhyresgäster. 
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Kundsidorna har utvecklats för att ge bättre 

service och möjlighet till personliga svar. Hem

sidan har också tillgänglighetsanpassats. 

Boendemiljö och hållbart resande 

Inom ramen för den löpande förvaltningen pågår 

ständigt förbättringar av boendemiljön. Till 

exempel har det i Bagartorp, på boendes initiativ 

och önskemål, monterats odlingslådor där de 

boende ges möjlighet till odling för eget bruk. 

I Frösunda har utemiljön förbättrats med blom

mande växter. Bland annat har många vårlökar 

planterats, vilket kommer gynna pollinerare 

under tidig vår. 

Cykelpumpar har installerats i Agnesberg, 

Hagalund, Västra vägen och Ritorp. Det är en 

service till de boende och ska uppmuntra till 

ökad användning av cykel som hållbart trans

portmedel. 

Arbetet för att bidra till goda boendemiljöer 

och bättre inomhuskomfort för hyresgästerna 

fortsatte under 2021. Under året har åtgärder 

utförts för enskilda hyresgäster där inomhus

temperaturen varit för låg. 

Förmedling av bostäder och lokaler 

Signalistens lägenheter är idag i det närmaste 

fullt uthyrda och medelkötiden för lägenheter 

förmedlade via Bostadsförmedlingen är 13 år. 

Vakans- och uthyrningsgrad är en risk ur ett eko

nomiskt perspektiv och även i hur bostadsför

sörjningsuppdraget uppfylls. En rimlig bedöm

ning är dock att efterfrågan på bostäder och 

lokaler i Solna kommer att vara fortsatt hög. 

Solna är attraktiv som bostadsort och väl försedd 

med arbetsplatser och kollektivtrafik. 

Solna stad och Signalisten har sedan 2019 ett 

bostadsanvisningsavtal som innefattar uppdra

get att förmedla lägenheter till personer som 

står långt ifrån bostadsmarknaden. I detta ingår 

även att hitta lösningar för andra livssituationer. 

Enrumslägenheter förmedlas enligt styrelsebe

slut i första hand till ungdomar som är 18-27 år. 

I de områden som står inför renovering hyrs 

lägenheter ut med korttidskontrakt eller 

används som evakueringsbostäder för hyresgäs

ter i områden där renoveringar redan påbörjats. 
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Olovlig andrahandsuthyrning 
Ett systematiskt och aktivt arbete bedrivs för att motverka olovlig andrahandsuthyrning, en illegal 

företeelse som försvårar bostadsförsörjningsuppdraget och riskerar att bromsa rörligheten på 

bostadsmarknaden. Målet är därmed att de som behöver en lägenhet ska kunna få det och med detta 

ett förstahandskontrakt. Det finns en överhängande risk att ny olovlig uthyrning uppkommer varför 

våra insatser fortsätter att ske kontinuerligt och metodiskt. 

Nöjd kund-index 1111 2018 2022 
utfall målll 

Serviceindex bostäder 82,4 80,0 8S,O 

Serviceindex lokaler 81,1 80,8 8S,O 

Produktindex bostäder 76,4 73,7 80,0 

Produktindex lokaler 69,8 67,3 77,0 

Tabellen visar resultatet enligt Aktiv Bos 

hyresgästundersökning, som mäter Nöjd 

Kundindex, NKI. Serviceindex är hyres

gästernas betyg på Signalistens service, 

bland annat bemötande, skötsel och 

trygghet. Produktindex är ett mått på hur 

hyresgästerna värderar lägenhet/lokal, 

allmänna utrymmen och utemiljö. NKI 

enligt AktivBo mäts vartannat år. 

ll Målet I affarsplanen 2018-2022 ar ett utfall där Signahsten placeras 
bland de 25 procent bästa bostadsbolagen I Sverige i samma 
storleksklass 

Lägenhetsförmedling 2021 -Uthyrning internt Intern omflyttning 104 

Beslut avvd 13 

Uthyrning via Bostadsförmedlingen Ordinarie lägenhet 50 

Solnaungdomar 18-27 år, l:or 15 

Solnaungdomar 18-27 år, korttidskontrakt 212 

Trygghetsboende 65+ 5 

Seniorlägenheter Egen ko for Solnabor 60+ 12 

Trygghetsboende Egen kö för Solnabor 60+ 6 

Uthyrning Solna stad Enligt bostadsanvisningsavtal 15 
Tillfälliga bostäder ordinarie bestånd 20 

Summa 452 

Lägenhetsförmedllngen har ökat relativt föregående år, vilket beror på en större rörlighet 

på bostadsmarknaden. 

2020 2019 

49 51 

22 14 

38 65 

24 19 

200 104 

3 22 

15 15 

5 55 

13 22 

21 33 

390 406 
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Kraft att utveckla 

Solna är en av de kommuner som växer mest i landet. 
Signalisten ska bidra till att det finns attraktiva hyres
rätter även i framtiden genom att bygga nya bostäder 
och renovera de befintliga. Nyproduktionen ska möta 
människors olika behov över livets olika skeenden, och 
målet är att planlägga och bygga 1 000 nya hyresrätter 
till 2025. Nästan hälften av Signalistens fastigheter är 
byggda på 1960- och 1970-talet och många av dem 
behöver nu renoveras. Nedan redovisas status för 
de stora projekten 2021 samt utvecklingsfokus för 
hållbara byggprocesser. 

Nyproduktion 
Signalisten planerar för en omfattande nyproduktion i enlighet med 

målen i affärsplanen. Projektering pågår för 250 nyproducerade lägen

heter i kvarteret Bollen i Råsunda . Byggstart är planerad till 2023. Trygg

hetsboendet i Bergshamra med 77 lägenheter inväntar anbud, med målet 

att inleda produktion under 2022. 

Nyproduktionsprojektet i Bagartorps centrum, med 130 lägenheter 

och torg, projekteras nu för byggstart av grundläggning av projektet. 

Området är också plats för ett förtätningsprojekt som är i planskede, ett 

samarbete med Solna stad och Wåhlins fastigheter om 75-100 nya lägen

heter mellan Bagartorp och Agnesberg. Planarbetet pågår för kvarteret 

Turkosen i Skyttehalm med ambitionen att nå samråd under 2022, där 

cirka 80 lägenheter planeras. 
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Renovering av 
befintligt bestånd 

tillsammans med upp
draget att bygga 1 000 nya 

lägenheter till år 2025 
bidrar till ett levande 
och hållbart Solna. 

Renovering av fastigheter 

Renoveringen av 60- och 70-talsbeståndet fortsätter. Samtliga 

projekt planeras utifrån ett långsiktigt hållbart perspektiv, 

bostadssocialt och miljömässigt. Vid omfattande renoveringar 

som kräver evakuering erbjuds flera alternativ för tillfällig eller 

permanent flytt. Där det är möjligt eftersträvas att de hyresgäster 

som önskar ska kunna stanna kvar inom sitt bostadsområde. 

Renoveringen av kvarteret Gunnarbo i Bagartorp är godkänd 

och under upphandling. Planerad byggstart under 2022. 

En sam rådsgrupp med representanter från de hyresgäster som 

berörs och Hyresgästföreningen har etablerats inför den plane

rade renoveringen av Bagartorps höghus, och ett antal möten har 

genomförts under året. Den tidstypiska karaktären är en viktig del 

av kulturmiljön för Bagartorps hyresgäster och dessa kvaliteter 

beaktas under hela projektet. 

Planering inför renoveringen av Bagartorps låghus har inletts 

under året med bland annat en teknisk inventering. 

Miljöaspekter i projekt 
Vid nyproduktion eftersträvar Signalisten klassningen Miljöbygg

nad Silver, vilket bland annat innebär låg energianvändning, god 

inomhusmiljö med effektiv ventilation och bra materialval. Solna 

stads hållbarhetspolicy ligger också till grund för Signalistens 

hållbarhetskrav i fastighetsutvecklingen. 

Vid renovering anpassas varje enskilt projekt efter byggnader

nas kulturhistoriska utformning. Samtidigt ska renoveringen leda 

till ett energieffektivt resultat med förbättrad inomhusmiljö, 

sunda material och ekonomi i balans. 

Signalistens medlemskap i Byggvarubedömningen underlättar 

för att kunna tydliggöra vilka materialval som rekommenderas 

respektive accepteras i upphandlingar. Ett led i att minska klimat

påverkan samt hushålla med naturresurser är att återbruka mate

rial från rivningsobjekt. Signalisten har därför börjat inventera 

möjligheten till återbruk inför de stora renoveringsprojekten. 

Behovet av en snabb hållbar utveckling inom fastighetsbran

schen är stor för att klara både de miljömässiga och sociala utma

ningarna de kommande åren. Utvecklingen går framåt för varje år, 

med nya regelverk och inventioner som ställer krav på att fastig

hetsägarna följer med i förändringen. Ett exempel som Signalisten 

förberett under året är regelverket för individuell mätning och 

debitering av uppvärmning och tappvarmvatten (IMD}, som trätt 

i kraft 2021. Ett annat regelverk som träder i kraft under 2022 är 

lagen om klimatdeklaration för nya byggnader, som projekten 

förbereds för att uppfylla. Dessutom träder EU:s nya taxonomi, 

en förordning som kopplar ihop hållbarhet med finansmarknaden, 

i kraft under 2022. Detta regelverk berör inte Signalisten direkt, 

men indirekt kommer det att påverka finansieringsmöjligheter 

i framtiden samt krav på redovisning. 
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Risker i projekt 

Signalistens största leverantörer ur ett kostnadsperspektiv 

är byggentreprenörer för ny- och ombyggnadsprojekt. 

Inom byggbranschen är riskerna stora, både ur ekologiska, 

ekonomiska och sociala perspektiv. För att förebygga och 

förhindra riskerna ställs tydliga krav i upphandlingar, där 

Signalisten som offentlig aktör följer lagen om offentlig 

upphandling (LOU). Lagstiftningen ska följas och där det är 

relevant ställs även krav på hantering av feverantörskedjan 

och miljöskyddsåtgärder. Nya medarbetare utbildas inom 

LOU som en del av introduktionen. Som stöd i det dagliga 

arbetet finns en intern upphandlingshandbok. 

Signalisten ställer krav på att samtliga leverantörer 

och entreprenörer i alfa led ska bedriva ett systematiskt 

miljö- och kvalitetsarbete. Detta gäller såväl i större 

byggentreprenader som i mindre anskaffningar av varor 

och tjänster. Därutöver ska verksamheten kontinuerligt 

följa upp att leverantörer och entreprenörer beaktar 

Signalistens hållbarhetspolicy och kraven för miljöklass

ningen av byggnader. 

Utöver miljö, klimat och kvalitet har Signalisten genom 

upphandlingar möjlighet att påverka i andra hållbarhets

frågor, som arbete för antikorruption och mänskliga rättig

heter. Inom ramen för LOU fångas flera av dessa aspekter 

upp, såsom sociala förhållanden i leverantörsledet. Det 

ställer krav på verksamheten som upphandlande enhet 

Nyproduktion och omby111nad 

Nybyggnad-antal lägenheter genomfört och/eller i plan 

Ombyggnad-antal lägenh eter genomfört och/eller I plan 

att kontinuerligt förhindra risker för korruption och 

andra oegentligheter. Under året har arbetsrutinerna 

för upphandlingsarbetet kompletterats med en checklista 

avseende jäv och intressekonflikter som ett led i att före

bygga risken för mutor, jäv och korruption. Inga fall av 

korruption eller brott mot mänskliga rättigheter har 

identifierats under 2021. 

Ett viktigt led i att förebygga och förhindra olyckor 

och andra avvikelser i byggprojekten är att Signalisten 

har beslutat att gå med i den ideella föreningen Rättvist 

byggande. Föreningen har tillkommit genom ett sam

arbete mellan fastighetsbolag i Stockholms stad, bransch

organisationer och tillsynsmyndigheter. Rättvist byggande 

avser hantering av avvikelser på byggarbetsplatserna och 

omfattar alltifrån krav vid upphandling och avtalsskrivning 

till kontroller på arbetsplatser. Visionen med Rättvist 

byggande är att etablera en kultur i branschen där en sund 

konkurrens på fika villkor premieras och där mänskliga 

rättigheter såsom säkerhet och arbetsvillkor säkerställs. 

Signalisten har en stabil ekonomi som bygger på lång

siktig förvaltning och ansvarsfulla investeringar. För att 

behålla en stabil ekonomi krävs att en noggrann prövning 

av nya projekt görs när investeringsbeslutet ska fattas, och 

investeringskalkylen ska innehålla en rimlig riskmarginal. 

Ekonomiska risker beskrivs i förvaltningsberättelsen . 
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Nybyggnation: Utfallet 2021 har ökat med 20 lägenheter sedan föregående år, vilket beror på effektivare nyttjande av ytan. Inga nya 

nybyggnadsprojekt har påbörjats under året. 

Ombyanatton: Inga nya ombyggnationsprojekt har startats eller slutförts under året. 

"Kvalitet är en hållbarhetsfråga som 
skapar värde, utveckling och förbättring. 
Det handlar om hur vi arbetar och varför 
vi gör som vi gör". 

Matilda Nyberg Dahlbäck 
Kval itetsansvarig 

Ekonomiska mltetal _.,,1111m11 2020utfall 2022mAI 

Justerad soliditet(%) 93,J 90,4 

Belåningsgrad f%) 4,9 7,6 

Avkastning totalt kapital (%1 3;0 3,2 

Se förvaltnlngsberättelsen för beskrivning av utfallet av de ekonomiska 

mätetalen. 

>50 

<35 

2,5 

.-< 

"' 0 

"' C: 

~ 
ni 
C: 
bil 
vi 

14 



' Il 
Hållbara fastigheter 

Tillsammans med det helägda dotterbolaget 
Solnabostäder äger och förvaltar Signalisten 
cirka 4 000 lägenheter och knappt 200 
verksamhetslokaler i fastigheter runt om i 
Solna. Signalisten hyr även ut cirka 6 000 bil
platser inklusive de som förvaltas på uppdrag 
av Solna stad. En hållbar förvaltning innebär att 
fastigheterna ska bibehålla sitt värde över tid, 
där ekonomi, ekologi och sociala frågor beaktas. 
Nedan redovisas viktiga insatser 2021 som ger 
hållbar drift och förvaltning av beståndet. 

Avfallshantering 
För att få mer kunskap om nedskräpningen på gårdarna inleddes 

under året ett samarbete med organisationen Håll Sverige Rent. 

Den första aktiviteten som genomfördes var en skräpmätning 

i Hagalund. Resultatet av den mätningen ska ligga till grund för 

åtgärder som förändrar beteendet att slänga skräp på marken. 

Därigenom ökar trivseln i området samtidigt som belastningen 

på miljön minskar. 

Arbetet med att bygga om miljöstugor i enlighet med Signalistens 

återvinningskoncept är nu genomfört för samtliga miljöstugor där 

det är praktiskt möjligt. Alla områden där det är praktiskt genom

förbart, erbjuder nu de boende möjlighet till utökad avfallssorte

ring. Signalistens ambition är att fortsätta involvera hyresgästerna 

i arbetet med återvinning. 

Vanligaste skräpet på respektive område 

1. Större bänkområdet 3. Fotbollsplan 
• Skalfrånsolrosfrön • Skal från solrosfrön 

• Fimpar • Fimpar 

• Tuggummi • Tuggummi 

• Förpacknlngarfrån 
godis/snacks/glass 4. Bänkområdet 

• Matrester/frukt • Skal från solrosfrön 

• Fimpar 
2. Stuprörsområdet • Förpacknlngarfrån 
• Skal från solrosfrön godis/snacks/glass 
• Fimpar 

Antal skräpföremål 

5. Resten av gården 
4500 - - - ------------

• Skal från solrosfrön 

• Fimpar 3839 

• Tuggummi 3600------ ---c" 

• Förpacknlngarfrån 
godis/snacks/glass 

• Snus 

1800--- -----

900 543 

0 ..!,...l-.;;2;;.1_1;;,_.....;;,1_1;;,;9_.s;_;;,__,,--1-. 
Fimp Snus Annat G~s Metall Sk~I Orpnslkt ) Plast 

från Papper/ 
solrosfrön kartans 

Resultat från skräpmatningen, som genomfordes all· 
sammans med Håll Sverige Rent, visade att skal från sol
rosfrön samt fimpar utgör största andelen av nedskrap
ningen i Hagalund. Skalen från solrosfrön attraherar 
skadedjur (råttor) tlll området och är därför viktiga att 
begränsa. Fimpar som hamnar i naturen avger mikroplaster, 
som är farliga för människor, Aora och fauna. Signalisten 
kommer fortsätta samarbetet med Håll Sverige Rent och de 
boende för att komma all ratta med nedskrapningen. 

Energieffektivisering och effektoptimering 
Under 2021 har styr-och övervakningssystemetförberetts och 

anpassats för effektoptimering av värmetillförseln till fastig

heterna. Effektoptimering innebär att inomhustemperaturen 

ska vara på rätt nivå samtidigt som klimatpåverkan och effekt

topparna begränsas. Den nya effektoptimeringen ska successivt 

prövas ut per fastighet och noggrant utvärderas, ett arbete 

som kommer pågå under 2022. 

Signalisten har under de senaste åren kopplat upp alla stora 

installationer till styr- och övervakningssystemet för att möjliggöra 

ännu effektivare driftoptimering. Till exempel har ventilations

aggregat, värmepumpar och undercentraler anslutits. Under året 

har även några av de återstående mindre enheterna blivit upp

kopplade. Under året har även flera undercentraler i beståndet 
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"För mig är det viktigt att Signalistens 
utemiljöer ger trivsel till hyresgäs
terna, och att vi samtidigt värnar om 
den biologiska mångfalden i staden." 

Camilla Ahlqvist 

Utemiljösamordnare 

bytts mot ny teknik med modernare styrning av fjärrvärmen, vilket Certifieringar och klimatinitiativ 

ger en betydligt mer effektiv energianvändning än tidigare. Signalisten är medlem i Sveriges Allmännyttas Klimatinitiativ 

Underhåll och anpassning 

Skyddsrummen är viktiga utrymmen och omfattas av nya lag

krav. Signalisten har därför startat ett underhåll av skyddsrum

men, vilket utgör ett omfattande arbete som fortfarande pågår. 

I arbetet ingår även att besikta de skyddsrum som tidigare 

genomgått underhållsåtgärder. 

Flera fastigheter har anpassats för att fungera för människor 

med funktionsvariationer, något som är viktigt för att Signalisten 

ska kunna tillhandahålla bostäder som passar för många livs

situationer. Bland åtgärderna finns exempelvis installation av 

automatiska dörröppnare. 

Under året har Signalisten genomfört 1200 radonmätningar, 

vilket motsvarar 25 procent av de lägenheter som har mark

kontakt, samt 20 procent av resterande bostäder. De bostäder 

som uppvisar ettårsmedelvärde över 200 Bq/kvm kommer att 

bli föremål för åtgärder, till exempel förbättrad ventilation. 

Under året har okulära underhållsbesiktningar utförts av 

byggnaderna, och underhållsplanerna kommer uppdateras 

och kompletteras i fastighetssystemets underhållsmodul 

under 2022 . 

Energieffektivisering ij,f}m\ffij■ 2020 utfall 2022 mAI 

Energimål, kWh/m2 (BOA och LOA) 15·5 151 155 

Energimål, kWh/m2 (A1emp) 121 118 122 

Energianvändningen är av Signal isten inköpt el (100% förnybar el ) 
och fjärrvärme. El och fjärrvärme sam används till uppvärmning 
narmalårskorrigeras. Signalisten har nått affärsplaneperlodens 
energieffektivlseringsmål. Under 2021 har energianvändningen ökat, 
vilket härleds till två huvudsakliga orsaker. Vattenanvändningen har 
ökat eftersom fler boenden har arbetat hemifrån, vilket även ökat 
värmen till varmvatten. Renovering av undercentraler har medfört 
driftstopp avtvå värmepumpar, vilket minskat elbehovet men ökat 
fjärrvärmeanvändningen . 

som verkar för att branschen ska minska utsläpp av växthus

gaser. De två övergripande målen i initiativet är att de allmän

nyttiga bostadsföretagen ska vara fossilfria senast år 2030 och 

att energianvändningen ska minska med 30 procent. Signalistens 

verksamhet är även miljödiplomerad sedan 2014 enligt den 

nationella miljöledningsstandarden Svensk Miljöbas. 

Scope 3, vilket är de indirekta växthusgasutsläppen, har varit 

i fokus under året. Att minska klimatpåverkan i leverantörsleden 

och hos Signal istens boende är väsentl igt då en betydande andel 

av Signalistens utsläpp uppkommer i dessa led . Signal isten, 

som beställare och utformare av boendemiljöer, besitter en 

betydande rådighet att påverka utsläppen i Scope 3. Därmed är 

samverkan i hela värdekedjan nyckeln för att hitta metoder till 

minskad klimatpåverkan . Tillsammans med andra allmännyttiga 

bostadsföretag, Sveriges Allmännytta, Fastighetsägarna och 

Svenska Miljöinstitutet (IVL) medverkar Signalisten i att ta fram 

en ny vägledning för klimatberäkningar enligt GHG-protokollet 

(Greenhouse Gas Protocol) där även de indirekta växthusgas-

utsläppen tas med, Scope 3. 

Dessutom pågår arbetet med att beräkna vilken klimat

påverkan Signalistens verksamhet har i Scope 3. 

Driftfakta J·!II 2020 2019 

Boarea och lokalarea, m' (BOA och LOA} 3a-2,1s11: 332135 327087 

Tempererad area, m2 (Aternp) 4i3116 ' 422867 416 739 

Fjärrvärmeanvändning, GWh , M,S 35,0 38,3 

Elanvändning fastighet, GWh . 8,4, 8,4 8,6 

Fjärrkyla, GWh 0,0.13 0,035 0,030 

Energiförbrukning normalår, GWh S:l. so 51 

Vattenanvandning, m3/m2 (BOA och LOA) 1,8 1,6 1,6 

C02 Scope 1 och 2, ton 6.DIS 480 492 

C01 Scope 1 och 2, kg/m2 (A,emol 1,4 1,1 1,2 
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Vi på Signalisten 

För att Signalisten, som arbetsgivare och samhällsaktör, ska kunna utföra sitt uppdrag hållbart, krävs 
långsiktig planering, hög kompetens och en verksamhet som präglas av en god företagskultur. Organisa
tionen behöver vara väl anpassad inför de planerade projekten. Processer och rutiner behöver säker
ställa kvalitet utifrån ekonomiska, ekologiska och sociala perspektiv. Under 2021 har verksamheten 
prioriterat att utveckla denna strukturella grund som stärker genomförandet av stiftelsens uppdrag. 

En central del av företagskulturen och värde

grunden är cheferna och deras ledarskap. Under 

året har därför chefsgruppen tillsammans med 

HR inom organisationen arbetat fram en Chefs

bok som tydliggör förväntningar på chefskapet 

och stärker cheferna i deras vardag. 

För att bibehålla en hög kompetens är det 

viktigt med tydliga och regelbundna strukturer för 

medarbetarutveckling. Inom Signalisten får alla 

medarbetare en individuell utvecklingsplan och 

därutöver genomförs övergripande satsningar på 

samtliga medarbetares kompetens. Under året 

har medarbetarna utbildats inom till exempel 

miljökunskap, hjärt-lungräddning, hot- och våld, 

stresshantering, förhandlingsteknik och retorik. 

Ett nytt arbetssätt med pulsmätningar har 

införts för att kontinuerligt ha färska värden på 

hur organisationen mår. Dock har endast en mät

ning genomförts under året, men regelbundna 

mätningar med kortare intervall planeras till nästa 

år. Pulsmätningen visade till exempel att förtro

ende för närmaste chef ligger på 78 procent. 

Med en gemensam 
värdegrund och positiv 

företagskultur vill 
Signalisten skapa en såväl 

effektiv som attraktiv 
arbetsplats. 

Signalisten samarbetar med Solna stad för att 

möjliggöra sysselsättning för långtidsarbetslösa. 

Dessutom erbjuds sommarjobb, studentanställ

ning och praktik som ett sätt att hjälpa ungdomar 

in i arbetslivet. På det sättet berikas verksamheten 

av nya perspektiv samtidigt som resurserna 

förstärks. Det årliga arbetet med att anställa 

sommarungdomar medförde 10 ungdomar i för

valtningen och 15 aktivitetsfixare. Sommarens 

aktivitetsfixare ordnade 9 aktiviteter för barn 

och äldre på olika platser i Signalistens bostads

områden, vilka hade cirka 350 besökare. 

Förstärkning av hållbarhetsresurser 
Under 2021 har rollen som hållbarhetsansvarig 

utökats till en heltidstjänst och fått ett mer strate

giskt uppdrag än tidigare. I rollen som hållbarhets

ansvarig ingår till exempel att utveckla strategi

erna och den övergripande strukturen för 

hållbarhetsarbetet. Ansvar för omvärldsbevak

ning, utfallsanalys, årlig miljöcertifiering samt 

Signalistens hållbarhetsredovisning ingår också 

i rollen. Hållbarhetsansvarig ska arbeta långsiktigt 

och tillsammans med den övriga organisationen 

så att verksamheten utvecklas hållbart. Under 

året har organisationen utökats med en utemiljö

samordnare och en energiingenjör inom hållbar

hetsområdetvilka är viktiga roller för att stärka 

miljöarbetet både strategiskt och operativt. 
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Långsiktiga 

Engagerade 

Kunniga 

Ansvarstagande 

LEKA är Signalistens värde
grund som genomsyrar det 
dagliga arbetet och stärker 

medarbetarna i ett hållbart 
agerande . 

Digitalisering och IT 

Med fler och större planerade projekt, blir det allt 

viktigare med IT-säkerhet och en tydlig struktur. Nya 

riktlinjer för IT har tagits fram under året och en IT

strategi är under utformning. Under året har även en 

ny leverantör för IT-drift upphandlats och imple

menteringen av ett system för förbättrad dokument

hantering samt införande av diarieföring påbörjats. 

Dokumenthantering är en tydlig hållbarhetsfråga då 

den säkerställer att Signalisten följer såväl de 

externa som de egna regelverken. 

Digital signering och uppsägning av bostadsavtal 

har införts. Även andra moment av uthyrningspro

cessen har digitaliserats, bland annat lägenhets

visningar. 

Under pandemin har verksamheten lyckats ställa 

om till digitala arbetssätt på ett bra sätt. Flera plane

rade konferenser behövde ställas om till helt eller 

delvis digitala och de utbildningar som genomförts 

under året har till största del varit digitala. Den 

interna konferensrumstekniken har uppdaterats 

för att hantera hybridmöten med bättre kvalitet. 

Ekonomiuppföljningssystemet har utökats med 

en processmodul för projekt vilket stärker kvalitets

arbetet i projektstyrningen. Modulen har under 

året sjösatts och inkluderar beslutspunkter, mallar 

och mandat. 

Kvalitet I upphandlingsprocessen 

Inom området upphandling fortsätter arbetet för 

att uppnå högre kvalitet, förbättrad struktur och 

Medarbetarindex 

Könsfördelning, hela organisationen(% män/kvinnor) 

Könsfördelning i ledningsgruppen(% män/kvinnor) 

ökad upphandlingskapacitet, vilket behövs i och 

med de kommande projekten. Tidplan, planering 

och genomförande av upphandlingsprocessen har 

förbättrats . Rutiner för avtalsstart och avtalsslut 

har tagits fram. En tydligare hantering av direkt

upphandlade avtal samt ramavtal har införts och 

en central funktionsbrevlåda har inrättats för upp

handlingsfrågor. Under året har upphandlingsverk

tyget utökats med en modul beträffande för- och 

efterkalkyl. Detta som ett led i att kvalitetssäkra 

upphandlingsarbetet. I planerna ligger säkerställan

det av att relevanta hållbarhetskrav ställs vid upp

handling samt även förbättrat arbete med avtals

uppföljn ing inklusive spendanalys, där redan 

utförda inköp undersöks. 

Anpassning av organisationen 

Organisationen har justerats för att verksamheten 

ska stå bättre rustad inför de stora byggprojekt 

som förestår. Framtiden ställer krav på att med

arbetarna har en enhetlig och tydlig arbetsstruktur 

för att kunna hantera kommande utmaningar. Som 

ett led i detta har de två marknadsavdelningarna 

blivit en avdelning, förvaltning- och projekt samlats 

på en fastighetsavdelning samt att en stabsavdel

ning bildats. Staben har en viktig roll för verksam

hetens stödfunktioner och även ett ansvar för att 

driva interna projekt för central verksamhetsutveck

ling tillsammans med övrig organisation, där ett 

prioriterat område handlar om att ta fram strategier 

för projekthantering. 

- 2020 2019 

q4/SG 49/51 48/52 

•0/60 50/50 43/57 

Könsfördelning för de 25% högsta lönernas fördelning(% män/kvinnor) 

Pulsmätnlng av rekommenderad arbetsgivare 

S2/48 
9 11 

63/37 62/38 

96,121 

Il 2021 -eNPS, B-enaaged 

112019-%Aktiv8o 
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Förvaltningsberättelse 

Styrelsen och verkställande direktören för Bostadsstiftelsen Signalisten i Solna, arg.nr. 815200-1148, 

avger följande årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2021. 

1. VERKSAMHETEN 
Bostadsstiftelsen Signalisten är Solna stads allmännyttiga bostads

stiftelse. Signalisten äger och förvaltar, inräknat det helägda dotter

bolaget Solnabostäder AB, cirka 4 000 bostadslägenheter och knappt 

300 verksamhets- och lagerlokaler samt cirka 6 000 bilplatser inklu

sive de parkeringsplatserna som Signalisten hyr från Solna stad . 

Signalisten har 74 anställda varav tre är tidsbegränsat anställda. 

Stiftelsens säte är Solna. 

Signalistens uppdrag som Solnas allmännyttiga bostadsstiftelse är 

att bidra till bostadsförsörjning och utveckling av stadsmiljön i Solna. 

Hela verksamheten; förvaltning, ombyggnad och nyproduktion till

sammans med vårt bostadssociala uppdrag baseras på långsiktighet 

och hållbarhet. 

Fastighetsbestånd 2020 2019 

Antal bostäder 3 995 4009 4007 

Antal lokaler 11 283 174 172 

Antal bilplatser (inkl . Solna stads platser) S 994 6062 2 666 

Fas~gheternas bokförda varde (mnkr) 1829 1865 1856 

Fatigheternas beräknade marknadsvärde (mnkr) 13874 9 990 9453 

Årsnyckeltal 

Nettomosättning (mnkr) 462 445 410 

Årets resultat (mnkr) 43 48 49 

Underhållskostnader (kr/kvm) 172 180 129 

Medarbetarindex21 EJ matt Ej mätt 91,3 

Ledarskapsindex21 EJ mätt Ej mätt 93,0 

Sjukfrånvaro(%) 3,3 4,4 2,7 

Justerad soliditet 1%) 93,7 90,4 89,7 

Belånlngsgrad marknadsvärde (%) 4,9 7,6 8,5 

Avkastning totalt kapital 1%) 3,0 3,2 4,1 

11 2021 års siffra inkluderar även lagerlokaler, 

2) Mäts vartannat år. 

2. VIKTIGA FÖRHÅLLANDEN 
Bostadsstiftelsen Signalisten i Solna med dotterbolag Solna bostäder 

AB (nedan kallad Signalisten) betraktas enligt kommunallagen som 

ett helägt företag och ingår i kommunkoncernen , Signalisten har som 

allmännyttig bostadsstiftelse en viktig uppgift i Solna stads bostads

planering. Stiftelsen har till uppgift att förvärva, uppföra och förvalta 

bostäder och lokaler samt kollektiva anordningar i Solna stad . 

3. HÅLLBARHETSRAPPORT 
I enlighet med ÅRL 6 kap. 11§ har Signalisten valt att upprätta en håll

barhetsrapport skild från årsredovisningen . Hållbarhetsrapporten är 

upprättad enligt årsredovisningens krav på hållbarhetsredovisning. 

Se hållbarhetsredovisningen sidan 1-18. 

4. RISKHANTERING 
Intäkts risker 
Efterfrågan på hyresrätter är fortfarande stor i Solna stad . Stiftelsens 

lägenheter är i all väsentlighet uthyrda per 2021-12-31. Uthyrnings

graden för 2021 uppgick till 99,9 procent. Risken för att det ska bli 

betydande vakanser är liten då Solna stad växer och det ständigt finns 

en stor efterfrågan på bostäder. Efterfrågan på lokaler och parkerings

platser är också stabil samt utgör drygt hälften av överskottet i kon

cernen . För att stiftelsen ska klara av att hantera det stora behovet 

av ny- och ombyggnation under de kommande tio åren är det mycket 

centralt att kommande hyreshöjningarföljer kostnadsutvecklingen 

i det övriga samhället. I annat fall är risken stor att det inte kommer 

vara möjligt att hålla den takt i ny- och ombyggnation som styrelsen 

har beslutat. 

Finansiella risker 
Signalistenkoncernen utsätts genom sin verksamhet för en mängd 

olika finansiella risker: marknadsrisker (ränterisk, valutarisk, elpris

risk), kreditrisk och likviditetsrisk. Den finansiella risken hanteras 

enligt finanspolicyn och elprisrisken enligt elhandelspolicyn. Båda 

är fastställda av styrelsen. Koncernens övergripande riskhanterings-

policy fokuserar på oförutsägbarheten på den finansiella marknaden 

och eftersträvar att minimera potentiella ogynnsamma effekter för 

koncernens finansiella resultat. Refinansierings- och prisrisken 

begränsas genom koncernens räntestrategi. 

För att säkerställa en stabil, långsiktig och riskminimerad ränte

kostnadsutveckling handlar Signalisten upp lån med rörlig ränta men 

med lång kapitalbildning. Ränterisken hanteras med derivatinstru

ment, främst ränteswappar men även via räntetak. Risktagandet är 

bestämt och avgränsat utan spekulativa inslag, så att stiftelsens betal

ningsförmåga säkerställs på kort och lång sikt. Finansieringsrisken 

hanteras genom att vi har en struktur där maximalt 30 procent av 

lånevolymen förfaller till betalning under varje rullande 12-månaders

period . Ränterisken hanteras genom att andelen räntejustering inom 

tolv månader maximalt får vara 40 procent. 

Upphandlingsrisk 
Under året har ett omfattande arbete genomförts för att säkra att 

upphandlingsprocessens alla delar följer gällande regelverk och därtill 

säkrat att beslutsgången i processen är korrekt . Identifierade risker 

handlar nu mer om de avtal som tecknats tidigare och uppföljning av 

att ställda krav efterlevs av såväl leverantörer som entreprenörer. 

Beställarkompetensen behöver generellt höjas inom organisationen 

vilket det finns planerade åtgärder för. 

IT-risk 
Med fler och större projekt som startar inom en snar framtid, blir det 

allt viktigare med IT-säkerhet och en tydlig struktur i både arbetssätt 

och IT-system . Nya riktlinjer för IT har tagits fram under året för att 

säkra risker. Dessutom har implementeringen av ett system förför

bättrad dokumenthantering påbörjats. En övergripande IT-strategi 

är under utformning, vilken fokuserar till stor del på IT-säkerhetsfrågor. 

lnvesteringsrisk 
lnvesteringsrisk handlar om risken att genomförda om- och nyproduk

tioner inte kan bära sina egna kostnader då dessa kan öka till följd av 
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oförutsedda händelser eller att hyrorna för om- och nybyggnad inte 

når den kalkylerade nivån. Byggkostnaderna har stigit kraftigt under 

2021 och det innebär en stor utmaning att hålla kalkylerade kostnader. 

5. STYRNING 
Styrelsen för Signalistenkoncernen består av nio ordinarie ledamöter 

och nio suppleanter. Vid styrelsemötena deltar alltid vd och ekonomi

chef. Samtliga styrelseledamöter och suppleanter utses av Solna stads 

kommunfullmäktige och väljs för samma tidsperiod som gäller för 

de allmänna valen. Oaktat att ingen lagstiftning motsvarande den 

i aktiebolagslagen kräver att styrelsen i en stiftelse årligen fastställer 

en skriftlig arbetsordning för sitt arbete och i förekommande fall 

instruktioner för vd, upprättar Bostadsstiftelsen Signalisten ändå 

dokument för styrelsens arbetsordning och instruktioner för 

verkställande direktören. 

Dokumentet ses som ett komplement till stiftelsens stadgar där 

det finns bestämmelser om styrelsen och dess arbete och stiftelsens 

dotterbolag Solna bostäder AB. Delegation för attest- och beslutande

rätt för vd anges i vd-instruktionen och den i sin tur kompletteras med 

en delegationsordning för samtliga medarbetare som även denna 

godkänns av styrelsen. 

Verksamhetsstyrningen utgår från stiftelsens stadgar, av styrelsen 

beslutad inriktning och samverkansöverenskommelsen med Solna 

stad. Dessa utgångspunkter konkretiseras i den antagna verksamhets

planen 2018-2022 som omformas till operativa mål, åtgärder och 

aktiviteter i den årliga budget- och verksamhetsplanen. Som grund 

för verksamhetsstyrningen finns organisationens styrande dokument; 

policy, riktlinjer och rutiner. 

6. ÅRETS HÄNDELSER OCH UTVECKLING 
FÖRMEDLINGSSTATISTIK 

Antal 

Uthyrning internt 

Uthyrning 

Bos tadsf ö rme d In ingen 

Seniorlägenheter 

Trygghets boende 

Uthyrning Solna stad 

Summa 

Intern omflyttning 

Beslut av vd 
(förtur vid ROT hissbehov) 

Ordinarie lägenhet 

Solnaungdomar 18-27 år 1:or 

Solnaungdomar 18-27 år 
korttidskontrakt 

Trygghetsboende 65+ 

Egen ko for Solnabor 60+ 

Egen kö för Solnabor 60+ 

Enligt bostadsanvisningsavtal 

Tillfälliga bostäder 
Ordinarie bestånd 

Påverkan pandemin 

104 

13 

so 
15 

212 

5 

12 

6 

15 

20 

452 

2020 

49 

22 

38 

24 

200 

3 

15 

5 

13 

21 

390 

Signalisten har trots fortsatt pandemi och restriktioner kunnat upp

fylla sina uppdrag och intäkterna har inte påverkats. Kostnader för 

utökade städningar i bostadsbeståndet har tillkommit. Stort fokus har 

kunnat läggas på utveckling av processer och arbetssätt inom hela 

verksamheten som inte stannat av på grund av rådande omständigheter. 

Samrådsavtal samt avtal om hyresnivåer med 
Hyresgästföreningen i Solna 
Sam rådsavtalet som tecknades under 2020 har tillämpats i samråds

processen för Bagartorp höghus under året. Arbetet har löpt på bra och 

i början av 2022 förväntas ett ombyggnadsförslag kunna presenteras 

för hyresgästerna i Bagartorp höghus. 

Nyproduktion och renovering 
Signalisten står inför omfattande renoveringar av befintliga fastighets

bestånd samtidigt som nyproduktion av flera fastigheter planeras. 

Nyproduktion 
Projektering för kvarteret Bollen och Bergshamra trygghetsboende 

är klart. Under 2022 planeras byggstart av trygghetsboendet. Solna 

stad har antagit detaljplanen för nybyggnation av 130 lägenheter i 

Bagartorp C. Projektering av dessa bostäder är påbörjad. Vidare fort

sätter planarbetet för nybyggnation av 80 lägenheter i kvarteret 

Turkosen i Skyttehalm. Slutligen utreder Signalisten och Wåhlins 

fastigheter möjligheten till förtätning av bostäder i Bagartorp med 

tillhörande garageutbyggnad. Projektet beräknas ge ett tillskott med 

70-100 lägenheter till Signalistens fastighetsbestånd. Planarbetet 

har påbörjats. 

Renoveringsprojekt 
Projektering och upphandling av ombyggnation av 44 lägenheter 

i kvarteret Gunnar bo, Bagartorp, är genomförd och byggstart är pla

nerad till första hälften av 2022. Ombyggnation i Bergshamra avvaktar 

resultat från förhandlingar i hyresnämnden. Den tekniska invente

ringen för Bagartorp höghus slutfördes under året. Därefter har hyres

gästerna och Signalisten samverkat kring ombyggnationens omfattning. 

Förstudien av förnyelseprojektet i Hagalund har pågått under året 

och kommer fortsätta under 2022. Under 2021 genomfördes renove

ring av garaget i kvarteret Motorn. Övriga större slutförda reno

veringsprojekt under 2021 är miljöstugor i sex områden samt 

tolv hissar i kvarteret Ripan, Råsunda. 

Hyresnivåer 
För 2021 framförhandlades en hyreshöjning om 1,6 procent från 

1 april 2021. Det motsvara cirka 5 mnkr i ökade intäkter. 

Organisation 
Organisationen består av 74 anställda varav tre är tidsbegränsat 

anställda. Signalistens ledningsgrupp består av 60 procent kvinnor. 

Personalomsättningen låg den 31 december 2021 på 15,7 procent. 

För att skapa bättre förutsättningar för fortsatt utvecklingsarbete 

inom Signalisten har organisationen förändrats i flera steg för att 

uppnå synergieffekter och effektivare arbetssätt. Antalet avdelningar 

har reducerats från sju till fem. 

De stora utmaningarna som Signalisten står inför är att hantera de 

stora upprustningsbehoven i beståndet och att realisera nyproduktion 

enlig målsatta nivåer. Dessa utmaningar har krävt en förstärkning av 

organisationen. Samtidigt har det börjat ske en större rörlighet på 

arbetsmarknaden under 2021, vilket lett till att relativt många 

ersättningsrekryteringar har behövt inledas under hösten. 

7. EKONOMISKA RAPPORTER 
Signalistens resultat efter finansnetto men före dispositioner blev 

48 mnkr. Trots den rådande pandemin har vi även 2021 kunnat 

leverera ett årsresultat i överensstämmelse med den av styrelsen 

fattade budgeten. 

Det goda resultatet stannar kvar i stiftelsen och kommer att användas 

till stiftelsens kommande stora investeringar i form av nybyggnation 

och renoveringar. Inom den närmsta 10-årsperioden står stiftelsen 

inför investeringar i miljardklassen. 

Vi har under året fortsatt att utveckla parkeringskoncepten 

som påbörjades redan förra året då vi från och med 1 juli övertog 

hanteringen av Solna stads parkeringsplatser. Under året har r 
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verksamheten påverkats av ökade driftkostnader till följd av bland flerarsöversikt (Tkr) 

annat pandemin och ökad skadefrekvens i våra fastigheter. 
K:oncernen 2020 2019 2018 2017 

Hyresintäkter och övriga intäkter uppgårtill 4&2 mnkr m~dan 
Nettoom,attnlng 467 133 445 235 410715 395 424 383 443 

driftkostnader blev 237 mnkr och centrala administrations- och 
Resultat efter ftnan~1ella poster 478S1 53 468 67723 58695 19703 

försäljningskostnader 12 mnkr. Avskrivningar uppgårtill 85 mnkr Salansomslutmng 2 091534 2129 387 2100065 2065 142 1853081 
och finansnettottill 14 mnkr. Anlal anställda (sll 74 70 62 58 53 

Soiidlletl%1 57,2 54,1 52;6 54,1 54,9 

Avkastning på totalt kapital (%1 3,0 3,2 4,1 3,6 2,0 

Avkastning p6 egel kapital(%) 4,0 4,6 6,l 5,6 1,9 

Moderbolaget 2020 2019 2018 2017 

Nettoomsanning 346949 32.9 624 298826 284 216 270869 

Result.al efter finnnslella poster 16 123 21821 32896 39210 -5131 

Ba)ansomslutn1ng 2231354 2 254 791 2210352 2 175 31.9 2009624 

Antal anm lida (stl 74 70 62 58 53 

Sohdltet (%1 57,6 54,7 S3,3 52,4 54,3 

llvkastnmg på tot• ll kapital (%1 2,2 2,4 3,l 2,6 0,6 

Avkas tnln gpå eget kapital (%1 .7 3,2 4,2 3,4 nen 

Nvclreltalsdeffnlrioner framcir •• not I. 
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Koncernens resultaträkning 

Tkr 

HyreSlntakter 

Ovr,ga Intäkter 

Nettoomsättning 

Orlftkoslnader 

Underhållskoslnader 

Fa,ognetsskatl 

Fasllghetskostnader 

Driftnetto 

Avskrivningar 

Återförlng/nedsknvn,ng 

Bruttoresultat 

Centrala adm• och lorulJ nmgskostnader 

Rörelseresultat 

Resultat frAn finansiella poster 

övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 

Rontekoslnodef och liknande resultatposter 

Resultat efter finansiella poster 

Skatt på årets resultat 

Uppskjuten skatt 

Årets resultat 

Not 

1 

2, 3 

4 

s 

u. 12, 13 

6, 8 

18 

10 

4SS l49 

6984 

462133 

-:236773 

- S7011 

--!1557 
-303342 

15879l 

- 83 611 

-1237 

73943 

- 11809 

62133 

144 
- 14,427 

47851 

-5 309 

945 

43487 

2020 -01-01 
-2020-12-31 

437855 

7 380 
44S23S 

-213 507 

-59 801 

- 10108 

-283416 

161819 

-81277 

-346 

801.96 

-11309 

68886 

76 

-15495 

53468 

318 

-s 281 

48505 
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Koncernens balansräkning 

Tkr Not 2020-12-31 Tkr Not 2020-12-31 

1 

TILLGÅNGAR EGET KAPITAL OCH SKULDER 

Anllgnlngstillgångar Eget kapital 

Materiella anllgnlngstillgAngar Grundlondskapital s::1 ~r.1 88463 

Byggnader och mar-k 11 1 829416 1865 346 övrigt tillskjutct kapi tal 3$ 1' ©0 38000 

Markanläggningar l3 87165 92870 llnnat eget kapital Inklusive å(ets resultat •rr:\1731 1026 244 

Inventarier, verktyg och Installationer l2 4 962 6 631 Summa eget kapital ~{91!- 1152707 

Pågående nyanläggningar och förskott avseende 
materiella anl agn]ngstOlgångar 14 S2649 42481 Av!lllttnlngar 

Summa materiella anllgnlngstill1An1ar l 974492 2007328 Avsättninoarför pensioner och liknande förpliktelser ) 4$" 1704 

Uppskjuten skatteskuld l;tS SS.0 113496 
Flnanslella anllgnlngstlllsångar Summa avsättningar JUlflllll 115200 
Andelar I Int resseföretog och gemensamt st yrda företag 15 110 40 

Summa flnanslella anläunlngstillgångar 40 40 långfristiga skulder l7 

Summa anlliggnlngstillgångar 1974S32 2007368 Skulder till kredltinstllUI 675000 750000 

Summ;, långfristiga skulder ~ 7S0000 
Omsättnlngstillgångar 

Kortfristiga fordringar Kortfristiga skulder 

Kundfordringar 1123 2 133 Lever anlö rssku I der :s !•71 46986 

Ovrlga fordringar 1452 4506 llkluella skatteskulde r ~l~r.ti 

Aktuella skattefordringar 0 3S7 Ovrlgaskulder f" (t 4909 

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 16 18390 18 547 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 19 S5067 59585 

Sumrna kortfristiga fordringar 2096S 2S543 Summa kortfristiga skulder 106298 111480 

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULOER 23 2109.n S\t4 2129387 
Kassa och bank 96037 96476 

Summa omsiittnlngstillgångar 117002 122019 

SUMMA'TlllGÅNGAR 2-091534 2129387 
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Koncernens rapport över förändringar i eget kapital 

Ingående eget kapital 2021-01-01 

Årets resultat 

Utgående eget kapital 2021-12-31 

Grundfonds-
kapital 

88463 

88463 

övrigt tillskjutet 
kapital 

38000 

38000 

Balanserad vinst Summa 
inkl. årets resultat eget kapital 

1026244 1152707 

43487 43487 

1069731 1196194 

Koncernens kassaflödesanalys 

Tkr 

Den löpande verksamheten 

Resultat före Anansiella poster 

Ränta 

Avskrivningar och utrangeringar 

Betald skatt 

OvrlBa poster 

Kassaflöde frAn den löpande verksamheten 
före förändringar av rörelsekapital 

Kassaflöde från förändringar I rörelsekapltal 

Ökning/minskning hyresfordrlngar 

Ökning/minskning av kortfrls~ga fordringar 

Ökning/minskning leverantörsskulder 

Ökning/minskning av kortfrls~ga skulder 

Kassaflöde från den löpande verksamheten 

lnvesterlngsverksamheten 

lnvesterongar i materiella anlaggnmgs~ llgångar 

Kassaflöde från lnvesterlngsverksamheten 

Flnansleringsverksamheten 

Amor\ering av lån 

Kassaflöde från finansierlngsverksamheten 

Årets kassaflöde 

Likvida medel vid årets ber Jan 

Likvida medel vid årets slut 

Not 

1 

2020-01-01 
-2020-12-31 

62!33 68886 

- 14 282 -15 419 

84848 81623 

56 24 739 

- 212. -751 

~3143 159078 

1010 -sos 
3 2~0 -2470 

- 8009 18923 

- 2 781 7365 

126.573 182388 

- 52 01·2 -81722 

-52012 -81722 

-75000 -50000 

-7-5000 -50000 

- 439 50666 

96476' 45810 E 
96037 96477 Qj 
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Moderbolagets resultaträkning 

2020-01-01 
Tkr Not -2020-12-31 

Hyre.,nta kter 2, 3 326403 310943 

Övriga intäkter 4 20546 1868S 

Nettoomslttnlng 3.46949 329 628 

Driftkostnader 5 - 200162 - 175095 

Underhålls ostnadc• - 43447 - 46052 

Fasoghetsskan - 5686 -6 268 

Fas tigh etskostn a der - 24929S - 22741S 

Dri ftnetto 976S4 102213 

Avskrivnln9ar 11. 12.13 - S4420 - 53681 

Återföring/ nedskrivning -123'7 -346 
Brnnor~ultat 41,997 48186 

Centrala adm- och forsä l1mngskostnade, 6, 8 - 11758 - 11149 

Rörelseresultat 7 30 2.39 37037 

Re.-i.rltat från finonsrella poster 

Dvr,ga rantelntakter och liknande resulta tposter m 59 

Ran\ekostnader och ll~nande resultatposter - 1422.8 -15 274 

Resultat efter finansiella poster 16123 21822 

Bokslutsdlsposlt1oner 9 44 823 39583 

Skatt på årets resultat 10 - 51.83 318 

Uppskjuten si<:au -18?4 - 7040 

Årets rosultat 53889 54 683 
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Moderbolagets balansräkning 

Tkr Not 2020·12·31 Tkr Not 2020·12· 31 

1 

TILLGÅNGAR Eget kapltal 

Anläunlngstlllgångar Bundet eger kap/tal 

Materie/la anlöggningsti/lg6ngar Grund fonds kapltal 88-V) .. 88463 

Byggnader och mark 11 1307947 1316882 Bundna reserver 3C O , 38000 

Markanläggningar 13 50321 53639 Summa bundet eget kapital 1'26463 126463 

Inventarier 12 4962 6631 

Pågående ny• och ombyggnader 14 18447 25474 
Fritt eg~I kapital 

1-381677 
Balanserad vinst 

Summa materiella anlil11nln1stlllgångar 1402626 
Årets resultat 

11 ·5 1041824 

53839 54 683 

Finansiella anlli9gningsti/lg6ngar Summa fritt eget kapltal llSOl~S l 096S07 

Andelar i koncernföretag 20, 21 728000 728000 Summa eset kapital 1276.8.~S 1222970 

Andelar, intresseföretag 15 40 40 

Summa finanslell3 anläggningstillgångar 728040 728040 
Obeskattade res.erver 22 J,1./JS'S. 11985 

Summa anläsgnlngstillgångar 2109717 2130666 Avsättnln9ar 

Omsättningstill1Angar 
Avsättning för pensioner och liknande förpli ktelser 

Kortfristiga fordringar 
Uppskjutna skatter 

Kundfordrihgar 7 191 5781 
Summa avsättningar 

I •1 2 1704 
i. ,., .,,~ 72 055 

7-S'll'i!4 737S9 

Övriga kortfrfsti.ga fordringar 1 252 2964 långfristiga skulder 

Aktuella skattefordringar 0 357 åvr,ga skulder till kreditinstitut 17 625 000 700000 

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 16 17 157 18 547 Summa långfristiga skulder 6Q,OJlJI 700000 

Summa kortfrlst11a fordringar 25600 27649 
Kortfr l~liga skulder 

Kassa och bank 96037 96476 Lever antc r 5skul der 3170~ 34 287 

Summa omsättningstillgångar 121637 124125 Skulder nll koncernforerag 157841 163 221 

SUMMA TILLGÅNGAR 223135"4 2254791 Aktuella skatteskulder sirs 0 
Ovroga kortfrlsnga skulder 5468 4397 

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 19 4i 8n 4'1172 

Summa kortfristiga skulder 24.2090 246077 

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 1~354 2254791 .. 
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Moderbolagets rapport över förändringar 
i eget kapital 

Ingående eget kapltal 2021-01-01 

Årets resultat 

Utgående eget kapltal 2021-12-31 

Grundfonds
kapltal 

88463 

88463 

Bundna 
reserver 

38000 

38000 

Fritt 
eget kapital 

1096507 

53 889 

1150396 

Summa 
eget kapital 

1222970 

53 889 

1276859 

Moderbolagets kassaflödesanalys 

Tkr 

Den löpande verksamheten 

Resultat före finansiella poster 

Ränta 

Avskrivningar och utrangeringar 

Betald skatt 

Ovrlga poster 

Kassaflöde från den löpande verksamheten 
före förändringar av rörelsekapital 

Kassaflöde från förändring av rörelsekapitalet 
Ökning/minskning hyresfordringar 

Ökning/minskning kortfristiga fordringar 

Ökning/minskning leverantörsskulder 

Ökning/minskning övriga kortfristiga rörelseskulder 

Kassaflöde från den löpande verksamheten 

lnvesterlngsverksamheten 
Investeringar i materiella anlagQnrngs~llgllngar 

Kassaflöde från lnvesterlngsverksamheten 

Flnanslerlngsverksamheten 
Amortering av lån 

Kassaflöde från ffn ansleringsve,k1amhe1en 

Årets kassaflöde 
Li kvida medel vid årets borjan 

Likvida medel vid årets slut 

Not 

l 

2020-01-01 
- 2020-12-31 

30240 37036 

- 14JH - 15 215 

5S657 54027 

•128 13156 

-2U -751 

71996 88253 

-141-0 -4935 

3l02 -3278 

-2583 14089 

38'165 108 962 

'109270 203091 

- 34 70B -52425 

- 34708 - 52425 

- 7,S 000 - 100000 

- 75000 -100000 

-438 50666 

96 476 45810 

96~37 96476 
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Noter 

Tkr 

fm1II REDOVISNINGS-OCH VÄRDERINGSPRINCIPER 

From räkenskapsåret 2014 upprättas års-och koncernredovisningarna 

med tillämpning av årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens all

männa råd BFNAR 2012:lÅrsredovisning och koncernredovisning (K3). 

Inga förändringar av redovisningsprinciper i förhållande till föregående 

år har skett. 

INTÄKTER 

Hyresintäkter 

Hyresintäkter redovisas i den period som uthyrningen avser. 

Övriga förvaltningsintäkter 

Vidarefakturering sker i efterhand, kvartals-ellertertialvis. 

Internfakturering sker tertialvis. 

Försäkringsersättningar redovisas i den period som avses. 

Ränteintäkter 

Ränteintäkter redovisas i enlighet med effektivräntemetoden 

MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 

Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat 

med avskrivningar. I anskaffningsvärdet ingår utgifter som direkt kan 

hänföras till förvärvet av tillgången. 

När en komponent i en anläggningstillgång byts ut, utrangeras eventuell 

kvarvarande del av den gamla komponenten och den nya komponentens 

anskaffningsvärde aktiveras. 

Tillkommande utgifter som avser tillgångar som inte delas upp i kompo

nenter läggs till anskaffningsvärdet om de beräknas ge företaget framtida 

ekonomiska fördelar, till den del tillgångens prestanda ökar i förhållande till 

tillgångens värde vid anskaffningstidpunkten. 

Utgifter för löpande reparation och underhåll redovisas som kostnader. 

I samband med fastighetsförvärv bedöms om fastigheten väntas ge upp

hov till framtida kostnader för rivning och återställande av platsen. I sådana 

fall görs en avsättning och anskaffningsvärdet ökas med samma belopp. 

Materiella anläggningstillgångar skrivs av systematiskt över tillgångens 

bedömda nyttjandeperiod. När tillgångarnas avskrivningsbara belopp 

fastställs, beaktas i förekommande fall tillgångens restvärde . 

Generella avskrivningstider för komponenter 

Byggnadsdel Avskrivningstid i år 

Stomme 

Stomkomplettering 

Värme, Sanitet (VS) 

Badrum 

El 

Inre ytskikt 

Fasad 

Fönster 

Köksinredning 

Yttertak 

Ventilation 

Transport 

Styr• och avervakning 

Hyresgästanpassning 

Bolagets mark har obegränsad nyttjandeperiod och skrivs inte av. 

Markanläggningar skrivs av på 20 år. 

Inga låneutgifter aktiveras. 

NEDSKRIVNINGAR AV ICKE-FINANSIELLA TILLGÅNGAR 

100 

60 

60 

40 

60 

30 

so 
so 
so 
so 
so 
30 

20 

Va rierar 

När det finns en indikation på att en tillgångs värde minskat, görs en pröv

ning av nedskrivningsbehov. Har tillgången ett återvinningsvärde som är 

lägre än det redovisade värdet, skrivs den ner till återvinningsvärdet. Vid 

bedömning av nedskrivningsbehov grupperas tillgångarna på de lägsta 

nivåer där det finns separata identifierbara kassaflöden (kassagenererande 

enheter). För tillgångar, andra än goodwill, som tidigare skrivits ner görs 

per varje balansdag en prövning av om återföring bör göras. 

FINANSIELLA INSTRUMENT 

Finansiella instrument som redovisas i balansräkningen inkluderar 

kundfordringar och övriga fordringar, kortfristiga placeringar, leverantörs

skulder och låneskulder. Instrumenten redovisas i balansräkningen när 

Bostadsstiftelsen Signalisten blir part i instrumentets avtalsmässiga villkor. 

Finansiella skulder tas bort från balansräkningen när förpliktelserna har 

reglerats eller på annat sätt upphört. 

Hyresfordringar samt övriga fordringar 

Fordringar redovisas som omsättningstillgångar med undantag för poster 

med förfallodag mer än 12 månader efter balansdagen, vilka klassificeras 

som anläggningstil lgångar. Fordringar tas upp till det belopp som förväntas 

bli inbetalt efter avdrag för individuellt bedömda osäkra fordringar. 

Låneskulder och leverantörsskulder 

Låneskulder och leverantörsskulder redovisas initialt till anskaffningsvärde 

efter avdrag för transa ktionskostnader. 

Derivatinstrument 

Signalisten nyttjar derivatinstrument för att hantera ränterisken som upp

står vid upptagande av lån till rörlig ränta. För dessa transaktioner tillämpas 

säkringsredovisning. När transaktionen ingås, dokumenteras förhållandet 

mellan säkringsinstrumentet och den säkrade posten, liksom även kon

cernens mål för riskhanteringen och riskhanteringsstrategin avseende 

säkringen. Signalisten dokumenterar också företagets bedömning, både 

när säkringen ingås och fortlöpande, av huruvida de derivatinstrument 

som används i säkringstransaktioner i hög utsträckning är effektiva när 

det gäller att motverka förändringar i kassaflöden som är hänförliga till 

de säkrade posterna. 

Dokumenterade säkringar av koncernens räntebindning 

(säkringsredovisning) 

Avtal om ens k ränteswap skyddar koncernen mat ränteförändringar. 

Genom säkringen erhåller Signalisten en fast ränta och det är denna ränta 

som redovisas i resultaträkningen i posten räntekostnader och liknande 

resultatposter. 

Säkringsredovisningens upphörande: Säkringsredovisningen avbryts om 

• säkringsinstrumentet förfaller, säljs, avvecklas eller löses in; eller 

• säkringsrelationen inte längre uppfyller villkoren för säkringsredovisning 

Eventuellt resultat från en säkringstransaktion som avbryts i förtid redovisas 

omedelbart i resultaträkningen, utom i de fall säkringsrelationen fortlever 

i enlighet med koncernens dokumenterade strategi för riskhantering. 

Aktier och andelar i dotterföretag 

Aktier och andelar i dotterföretag redovisas till anskaffningsvärde efter 

avdrag för eventuella nedskrivningar. I anskaffningsvärdet ingår köpe

skillingen som erlagts för aktierna samt förvärvskostnader. ( 28 



LEASINGAVTAL 

Samtliga leasingavtal där företaget är leasetagare redovisas som operatio

nell leasing (hyresavtal). Leasingavgiften redovisas som en kostnad linjärt 

över leasingperioden. 

Uthyrning av bostäder samt kontorslokaler klassificeras som operatio

nell leasing. Leasingintäkterna redovisas linjärt under leasingperioden. 

INKOMSTSKATTER 

Aktuella skatter värderas utifrån de skattesatser och skatteregler som gäller 

på balansdagen. Uppskjutna skatter värderas utifrån de skattesatser och 

skatteregler som är beslutade före balansdagen. 

Uppskjuten skatteskuld avseende temporära skillnader som hänför sig 

till investeringar i dotterföretag redovisas inte i koncernredovisningen då 

moderföretaget i samtliga fall kan styra tidpunkten för återföring av de 

temporära skillnaderna och det inte bedöms sannolikt att en återföring 

sker inom överskådlig framtid . 

Uppskjuten skattefordran avseende underskottsavdrag eller andra 

framtida skattemässiga avdrag redovisas i den utsträckning det är sannolikt 

att avdraget kan avräknas mot överskott vid framtida beskattning. Bologs

skott 2020-01-0121,4 procent, 2021-01-01 20, 6 procent. 

Fordringar och skulder nettoredovisas endast när det finns en legal rätt 

till kvittning. 

Aktuell skatt, liksom förändring i uppskjuten skatt, redovisas i resultat

räkningen om inte skatten än hänförlig till en händelse eller transaktion 

som redovisas direkt i eget kapital. Skatteeffekter av poster som redovisas 

direkt mot eget kap ital, redov isas mot eget kapital. 

AVSÄTTNINGAR 

Företaget gör en avsättning när det finns en legal eller informell förpliktelse 

och en tillförlitlig uppskattning av beloppet kan göras. Företaget nuvärdes

beräknar förpliktelser som väntas regleras efter mer än tolv månader. 

Den ökning av avsättningen som beror på att tid förflyter redovisas som 

räntekostnad. Avsättningar för omstrukturering görs när det föreligger 

en fastställd och utförlig omstruktureringsplan och berörda personer 

har informerats. 

OBESKATTADE RESERVER 

Obeskattade reserver redovisas med bruttobelopp i balansräkningen, 

inklusive den uppskjutna skatteskuld som är hänförlig till reserverna. 

BOKSLUTSDISPOSITIONER 

Förändringar av obeskattade reserver redovisas som bokslutsdispositioner 

i resultaträkningen. Koncernbidrag redovisas som bokslutsdispositioner. 

ERSÄTTNINGAR TILL ANSTÄLLDA 

Kortfristiga ersättningar: Kortfristiga ersättningar i koncernen utgörs av 

lön, sociala avgifter, betald semester, betald föräldraersättning, betald 

sjukfrånvaro och sjukvård. Kortfristiga ersättningar redovisas som en 

kostnad och en skuld då det finns en legal eller informell förpliktelse att 

betala ut en ersättning. 

Ersättning efter avslutad anställning: I Signalistens förekommer såväl 

avgiftsbestämda som förmånsbestämda pensionsplaner. 

I avgiftsbestämda planer betalar företaget fastställda avgifter till ett 

annat företag och har inte någon legal eller informell förpliktelse att 

betala något ytterligare även om det andra företaget inte kan uppfylla sitt 

åtagande. Koncernens resultat belastas för kostnader i takt med att de 

anställdas tjänster utförts. 

Signalisten redovisar förmånsbestämda pensionsplaner i enlighet med K3s 

förenklingsregler. Signalisten har bl a förmånsbestämda planer som inne

bär att pensionspremier betalas och dessa planer redovisas som avgifts

bestämda planer. För pensionsplaner som tryggats genom överföring av 

medel till en pensionsstiftelse redovisas en avsättning, eftersom stiftelsens 

förmögenhet värderad till marknadsvärde för närvarande understiger för

pliktelsen. De pensionsförpliktelser vars värde är beroende av värdet på en 

kapitalförsäkring redovisas till värdet på kap italförsäkringen. Om kap ital

försäkringens verkliga värde är högre än anskaffningsvärdet, redovisas det 

överskjutande beloppet som en ansvarsförbindelse inom linjen. 

KASSAFLÖDESANALVS 

Kassaflödesanalysen upprättas enligt indirekt metod . Det redovisade kassa

flödet omfattar endast transaktioner som medfört in- eller utbetalningar. 

Som likvida medel klassificerar företaget, förutom kassamedel, disponibla 

tillgodohavanden hos banker och andra kreditinstitut samt kortfristiga 

likvida placeringar som är noterade på en marknadsplats och har en kortare 

löptid än tre månader från anskaffningstidpunkten. Förändringar i spärrade 

medel redovisas i investeringsverksamheten . I balansräkningen i moder

bolaget visas koncernsaldot, det vill säga nettot i de båda legala enheterna. 

NVCKELTALSDEFINITIONER 

Soliditet 

Eget kapital och obeskattade reserver (med avdrag för uppskjuten skatt) 

i förhållande till balansomslutningen. 

Avkastning på totalt kapital 

Resultat före avdrag för räntekostnader i förhållande till 

balansomslutningen. 

Avkastning på eget kapital 

Resultat efter finansiella poster i förhållande till eget kapital. 

UPPSKATTNINGAR OCH BEDÖMNINGAR 

Signalisten gör uppskattningar och bedömningar om framtiden . De upp

skattningar för redovisningsändamål som blir följden av dessa kommer, 

definitionsmässigt, sällan att motsvara det verkliga resultatet. De upp

skattningar och antaganden som innebär en betydande risk för väsentliga 

justeringar i redovisade värden för tillgångar och skulder under näst

kommande år behandlas i huvuddrag i efterföljande noter. 
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lmllJ OPERATION ELLA LEASINGSAVTAL 

KONCERNEN 
Framtida minimileaseavgifter, som ska erläggas avseende icke 

uppsägningsbara leasingavtal: 

Förfaller till betalning inom ett år 

Förfaller till betalning senare än ett men inom fem år 

Under perioden kostnadsforda leas1ngavgi~er 

Kostnadsförda och framtida leasingavgifter 
att erlägga 

Frambda minimileaseavg1fter som kommer att erhållas 
avseende icke uppsägningsbara leasingsavgifter 

Förfaller till betalning Inom ett år 

Forfaller bil betalning senare an ett men inom fem år 

Förfaller till betalning senare än fem år 

Under perioden erhållna variabla leasingavgifter 

MODERBOLAGET 

202,J. 

102 

95 

197 

256 

256 

453 

110 737 

52 259 

1297 

164293 

478 544 

Framtida minimilea seavgifter, som ska erläggas avseende icke 

uppsägningsbara leasingavtal: 
202-l 

Förfaller till betalning inom ett år 102 

Förfaller till betalning senare an ett men inom fem år 95 

197 

Under perioden kostnads förda leasingavgifter 256 

256 

Kostnadsförda och framtida leasingavgifter 
att erlägga 453 

Framtida minimileaseavgifter som kommer att erhållas 
avseende icke uppsägningsbara leasingsavgifter 

Forfaller till betalning inom ett år 110737 

Forfaller till betalning senare an ett men inom fem år 52 259 

Förfaller till betalning senare än fem år 1297 

164293 

Under perioden erhållna variabla leasingavgifter 343 606 

2020 

239 

209 

448 

407 

407 

855 

164 525 

106 099 

38 746 

309370 

454 441 

2020 

239 

209 

448 

407 

407 

855 

110 310 

61659 

1811 

173 780 

322 091 

f&IHYRESINTÄKTER 

KONCERNEN 

Bruttohyror 

Bostäder 

Lokaler 

Garage 

P-platser och övriga objekt 

Avgår hyresbortfall 

Bostäder 

Lokaler 

Garage 

P-platser och övriga objekt 

Avgår återbetalning av rabatt för avstått målnings
och golvunderhåll, bostader 

Summa hyreslntäkter 

Nettohyror 

Bostäder 

Lokaler 

Garage 

P-platser och övriga objekt 

2021 2020 

355 223 346 804 

71471 70367 

25 645 21508 

26 205 15 762 

478544 454441 

-2612 -472 

-6364 -4619 

-7637 -7 556 

-3836 -1120 

-20449 -13 767 

-2946 -2 819 

455149 437 855 

349664 343 513 

65107 65 748 

18008 13 952 

22 369 14642 

455149 437855 

MODERBOLAGET 

Bruttohyror 

Bostäder 

Lokaler 

Garage 

P-platser och övriga objekt 

Av,Bår hyresbortfall 

Bostäder 

Lokaler 

Garage 

P-platser och övriga objekt 

Avgår återbetalning av rabatt för avstått 
målnings- och golvunderhåll, bostäder 

Summa hyreslntäkter 

Nettohyror 

Bostäder 

Lokaler 

Garage 

P-platser och övriga objekt 

IEII ÖVRIGA INTÄKTER 

KONCERNEN 

Ersättningar från hyresgäster 

Försäljning vatten och värme 

Ersättningar från försäkringsbolag 

Fakturerade kostnader koncernbolag 

Övriga intäkter 

MODERBOLAGET 

Ersättningar från hyresgäster 

Försäljning vatten och värme 

Ersättningar från forsakringsbolag 

Fakturerade kostnader koncernbolag 

övriga intäkter 

'2021 

261878 

39159 

17402 

25166 

343605 

-2589 

-4130 

-4569 

-3804 

-15092 

-2110 

326403 

257179 

35029 

12 833 

21362 

326403 

202'1 

3346 

863 

4 

246 

2525 

6984 

2021 

2122 

82 

4 

16677 

1661 

20546 

2020 

255 238 

38906 

13131 

14 815 

322091 

-437 

-3 091 

-4520 

-1122 

-9170 

-1979 

310942 

252 823 

35 815 

8611 

13 693 

310942 

2020 

3 708 

826 

104 

243 

2499 

7380 

2020 
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IEE DRIFTSKOSTNADER 

KONCERNEN 
2021 2020 

Fastighetsskötsel 35 311 39 244 

Reparationer 44 741 38 253 

Vattenförbrukning 6457 6328 

Elförbrukning 11669 12 290 

Avfallshantering 8 701 6368 

Värmekostnader 36602 33 815 

Fastighetsförsäkringar 2 595 2 307 

Avskrivna hyres fordringar 308 1407 

Fast,ghetsanknuten administration 69321 61971 

Medel till hyresgästföreningen 606 679 

Arrende/ hyra parkering 18345 8 890 

övriga driftkostnader 2116 1954 

236773 213 506 

MODERBOLAGET 
202! 2020 

Fastighetsskötsel 29067 31364 

Reparationer 33 265 25 544 

Vattenförbrukning 4653 4428 

Elforbrukning 8193 8588 

Avfallshantering 6341 4 771 

Värmekostnader 26497 24 401 

Fastighetsforsakringar 1831 1606 

Avs kr ivna hyresfordringar 378 888 

Fastighetsanknuten administration 69 328 62 218 

Medel till hyresgästföreningen 437 495 

Arrende/hyra parkering 18 345 8891 

Övriga driftkostnader 1827 1901 

200162 175095 

lmlIJARVODE TILL REVISORER 

KONCERNEN 

Med revisionsuppdrag avses granskning av årsredovisningen och bok

föringen samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning, övriga 

arbetsuppgifter som det ankommer på bolagets revisor att utföra samt 

rådgivning eller annat biträde som föranleds av iakttagelser vid sådan 

granskning eller genomförandet av sådana övriga arbetsuppgifter. 

PwC 2021 2020 

Revisionsuppdrag 316 378 

Övrig konsultation 107 326 

423 704 

MODERBOLAGET 
Med revisionsuppdrag avses granskning av årsredovisningen och bok

föringen samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning, övriga 

arbetsuppgifter som det ankommer på bolagets revisor att utföra samt 

rådgivning eller annat biträde som föranleds av iakttagelser vid sådan 

granskning eller genomförandet av sådana övriga arbetsuppgifter. 

PwC 

Revisionsuppdrag 

Övrig konsultation 

202.l 

304 

97 

401 

2020 

274 

326 

600 

m'DJANSTÄLLDA OCH PERSONALKOSTNADER 

KONCERNEN 

Medelantalet anställda 

Kvinnor 

Män 

Löner och andra ersättningar 

Löner och ersattningar t111 styrelse 
och verks tä llande direktör 

Löner och ersättningar till övriga anställda 

Sociala kostnader 

Pensianskostnader for styrelse 

och verkställande direktör 

Pensionskostnader för övriga anställda 

Ovriga sociala avgifter enligt lag och avtal 

Totala löner, ersättningar, sociala kostnader och 
pensionskostnader 

2021 

40 

34 

74 

1980 

37847 

39827 

565 

2986 

12618 

16169 

55996 

2020 

34 

36 

70 

1918 

32 880 

34799 

543 

3 234 

10631 

14408 

49209 

Vd har ett anställningsavtal med sex månaders ömsesidig uppsägningstid . 

Vid uppsägning ifrån stiftelsens sida utgår dessutom sex månaders ersätt

ning efter avräkning. Signalisten tillämpar inte visstidsförordnande, 
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MODERBOLAGET IEIJ BOKSLUTSDISPOSITIONER 
2021 2020 

MODERBOLAGET 
Medelantalet anställda 

Kvinnor 40 34 
Mottagna koncernbidrag 

Man 34 36 

74 70 

Löner och andra ersättningar 
lmSl!lJ AKTUELL OCH UPPSKJUTEN SKATT 

Löner och ersättningar till styrelse 
och verkställande direktör 1980 1918 KONCERNEN 
Loner och ersattn,ngar till ovriga anstallda 37 847 32 880 

39827 34798 Skatt på årets resultat 

Sociala kostnader 
Aktuell skatt 

Pensionskostnader för styrelse 
Justering avseende tidigare år 

och verkstallande direktor 565 543 Förändring av uppskjuten skatt avseende 

Pensionskostnader för övriga anställda 2 986 3 234 
temporära skillnader 

övriga sociala avgifter enligt lag och avtal 12 618 10 631 
Totalt redovisad skatt 

16169 14408 

Totala löner, ersättningar, sociala kostnader Avstämning av effektiv skatt 
och pensionskostnader 55996 49206 2021 

Procent Belopp 
Könsfördelning bland ledande befattningshavare 

Redovisat resultat fore skatt 47 851 
Andel kvinnor i styrelsen 22 % 22 % 

Skatt enligt gällande skattesats 20,60 -9857 
Andel män i styrelsen 78% 78 % 

Skatteeffekt av ej avdragsg'illa 
Andel kvinnor bland ovriga ledande befattningshavare 60% 50 % kostnader -61 
Andel män bland övriga ledande befattningshavare 40% 50% Justering avseende skatter for 

föregående år -126 

lmJE CENTRALA ADMINISTRATIONS- OCH 
Skatteeffekt av schablonränta 
på periodiseringsfond -28 

FÖRSÄLJNINGSKOSTNADER Skatteeffekt av skattmassig justering 
för avskrivn . byggnad -6063 

KONCERNEN 
Uppskjuten skatt 945 

2021 2020 
Uttnyttjande av direktavdrag 7954 

Central admninistratlon 11 742 11282 

Marknadsforing 67 27 
Föregående års outnyttJat 
avdragsutrvmme 2 872 

11809 11309 Redovisad effektiv skatt -4364 

MODERBOLAGET MODERBOLAGET 
2021 2020 

Central admn',nistration 11691 11123 Skatt på årets resultat 
Marknadsföring 67 27 Aktuell skatt 

11758 11150 Juster'1ng avseende tidigare år 

Uppskjuten skatt 

Skatt på åtets resultat 

2021' 2020 

44823 39 583 

44823 39583 

2021 2020 

-5183 0 

-126 318 

945 -s 281 

-4364 -4963 

2020 

Procent Belopp 

53 468 

21,40 -11442 

-74 

318 

-21 

-5 342 

-5 281 

16 879 

-4963 

2021 2020 

-5183 0 

0 318 

-1874 -7040 

-70S7 -6722 

Avstämning av effektiv skatt 

~02-l 

Procent 

Redovisat resultat före skatt 

Skatt enligt gällande skattesats 20,60 

Ej avdragsgilla kostnader 

Justering avseende skatter for 
föregående år 

Skatteeffekt av schablonränta på 
periodiseringsfond 

Skatteeffekt av skattemässig 
justering för avskrivn , byggnad 

Uppskjuten skatt 

Uttnyttjande av av direktavdrag 

Föregående års outnyttjat 
avdragsutrymme 

Redovisad effektiv skatt 

lmil!J BYGGNADER OCH MARK 

KONCERNEN 

Byggnader 

Ingående anskaffn1ngsvärden 

Överfört från pågående projekt 

Årets utrangeringar 

Utgående ackumulerade anskaffnlngsvärden 

Ackumulerade avskrivningar 

Ingående avskrivningar 

Arets avskrivningar 

Årets utrangeringar 

Utgående restvärde enligt plan 

Mark 

Ingående anskaffningsvärden 

Utgående ackumulerade anskaffnlngsvärden 

Summa utgående ackumulerat restvärde 
byggnader och mark 

Taxeringsvärden I Sverige 

Byggnader 

Mark 

Summa taxeringsvärde 

2020 

Belopp Procent Belopp 

60946 61404 

-12 555 21,40 -13140 

-56 -71 

0 318 

-12 -9 

-3 998 -3 592 

-1874 -7040 

8 566 16 812 

2 872 0 

-70S7 -6722 

2021-1~-31 2020-12-31 

2 882 752 2 801562 

41695 83 248 

-3 691 -2058 

2920756 2882 752 

-1207983 -1135 615 

-76 387 -74 079 

2454 1 712 

-1281916 -1207 983 

1638840 1674 769 

190577 190577 

190577 190S77 

1829416 1865 346 
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OJ 
3 298173 3 298173 ö 
2 995 258 2 995 258 

z 

6293431 6 293 431 rl 

"' 0 

"' C 

~ -~ 
ni 
C .,, 
;;; 

( 32 



Signalisten äger 60 fastigheter som innehas för uthyrning. Den sist angivna 

fastigheten köptes i december 2017 från Solna stad och avser fastigheten 

där nyproduktionen av kvarteret Palsternackan färdigställdes under 2019. 

Fastigheterna klassificeras som förvaltningsfastigheter. Förvaltningsfastig

heternas redovisade värde uppgårtill 1829 mnkr (1865 mnkr). 

För upplysningsändamål görs årligen en värdering för att bedöma 

fastighetens verkliga värde. Under november månad 2021 har en aukto

riserad värderare från Newsec Ad vice AB besiktigat fastighetsbeståndet 

och värderat fastigheterna. 

Fastigheterna värderades per 2021-12-31 till 13,8 mdkr. 

Väsentliga antaganden för värderingen 
Värdet i rapporten representerar Newsec Ad vice AB:s objektiva upp

fattning av marknadsvärdet. Begreppet marknadsvärde avser det mest 

sannolika priset vid en tänkt försäljning av värderingsobjektet på en 

fri och öppen fastighetsmarknad . 

Grunden för marknadsvärdebedömningen är en analys av försålda 

objekt i kombination med kunskaper om aktörernas syn på olika typer 

av objekt, deras sätt att resonera samt kännedom om marknadsmässiga 

hyresnivåer etc. Värdet bedöms med stöd av en marknadsanpassad 

kassaflödesanalys i vilken man genom simulering av de beräknade framtida 

intäkterna och kostnaderna analyserar marknadens förväntningar på 

värderingobjektet. För driftnettot åsätts ett bedömt direktavkastningskrav 

härlett utifrån jämförbara transaktioner. 

MODERBOLAGET 

Byggnader 

Ingående anskaffningsvärden 

Overfört från pågående projekt 

FOrsaljn1ngar och utrangerin_gar 

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 

Ackumulerade avskrivningar 

Ingående avskrivningar 

Årets avskrivningar 

Årets utrangeringar 

Utgående restvärde enligt plan 

Mark 

Ingående anskaffn1ngsvarden 

Utgående ackumulerade anskaffnlngsvärden 

Summa utgående ackumulerat 
restvärde byggnader och mark 

Taxeringsvärden I Sverige 

Byggnader 

Mark 

Summa taxeringsvärde 

20U 2020 

2020029 1959 035 

41586 63052 

-3691 -2058 

2057923 2020029 

-781188 -734 347 

-49283 -48553 

2454 l 712 

-828017 -781188 

1229906 1238840 

78041 78041 

78041 78041 

1307947 1316 881 

2 394 769 2 394 769 

2132 835 2132 835 

4527604 4527604 

f&D INVENTARIER, VERKTYG OCH INSTALLATIONER 

KONCERNEN 
2PÄ·l l-3!. 2020-12-31 

Ingående anskaffningsvärden 19650 18183 

Inköp 150 1467 

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 19800 19650 

Ingående avskrivningar -13 020 -11173 

Årets avskrivningar -1819 -1847 

Utgående ackumulerade avskrivningar -14839 -13 020 

Utgående redovisat värde 4962 6630 

MODERBOLAGET 
2021 2020 

Ingående anskaffnlngsvärden 19650 18183 

Inköp 150 1467 

Utgående ackumulerade anskaffnlngsvärden 19800 19650 

Ingående avskrivningar -13020 -11173 

Årets avskrivningar -1819 -1847 

Utgående ackumulerade avskrivningar -14839 -13 020 

Utgående redovisat värde 4962 6630 

IEID MARKANLÄGGNINGAR 

KONCERNEN 
2021•12.•31 2020-12-31 

Ingående anskaffningsvärden 110714 103 586 

Överfört från pågående projekt 0 7127 

Utgående ackumulerade anskaffnlngsvärden 110714 110714 

Ingående avskrivningar -17 845 -12 494 

Årets avskrivningar -5405 -5 351 

Utgående ackumulerade avskrivningar -23249 -17845 

Utgående redovisat värde 87465 92869 
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MODERBOLAGET 
2021 2020 

Ingående anskaffningsvärden 68 660 61908 

Överfört från pågående projekt 0 6 753 

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 68660 68661 

Ingående avskrivningar -15 021 -11 739 

Arets avskrivningar -3 318 -3 281 

Utgående ackumulerade avskrivningar -18339 -15 020 

Utgående redovisat värde 50321 53641 

lmm] PÅGÅENDE NYANLÄGGNINGAR OCH FÖRSKOTT 

AVSEENDE MATERIELLA ANLÄGGNINGAR 

KONCERNEN 
2021-12-31 2020-12-31 

Ingående anskaffningsvärden 42 481 52 602 

Upparbetat under året 34171 77 850 

Akbverat/överfort all byggander under året -24002 -80 844 

Aktiverat/overfort all markanlaggningar 0 -7127 

Utgående ackumulerade anskaffnlngsvärden 52649 42481 

Utgående redovisat värde 52649 42481 

MODERBOLAGET 
2021-12-31 2020-12-31 

Ingående anskaffn '1ngsvärden 25 474 44320 

Upparbetat under året 16 975 48901 

Aktiverat/överfört till byggander under året -24 002 -60994 

Aktiverat/överfört till markanläggningar 0 -6753 

Utgående ackumulerade anskaffnlngsvärden 18447 25474 

Utgående redovisat värde 18447 25474 

tmJm ANDELAR I INTRESSEFÖRETAG OCH GEMENSAMT 
STYRDA FÖRETAG 

KONCERNEN 
Husbyggnadsvaror HBV Förening 

Husbyggnadsvaror HBV Faren. 
4standelarå nom lOOOOkr 

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 

Utgående redovisat värde 

MODERBOLAGET 
Husbyggnadsvaror HBV Förening 

Husbyggnadsvaror HBV Foren . 
4 st andelar å nom 10 OOOkr 

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 

Utgående redovisat värde 

2021-12-31 2020-12-31 

40 40 

40 40 

40 40 

2021-12-31 2020-12-31 

40 40 

40 40 

40 40 

Intressebolagets organisationsnummer 702000-9226 Intressebolagets säte, 

Stockholm 

l&mFöRUTBETALDA KOSTNADER OCH UPPLUPNA 

INTÄKTER 

KONCERNEN 
2021-12-31 2020-12-31 

Övriga förutbetalda kostnader 18390 18 547 

18390 18 547 

MODERBOLAGET 
2021-12-31 , 2020-12-31 

Övriga förutbetalda kostnader 17157 18 547 

17157 18547 

nmDJ sKULDERTILL KREDITINSTITUT 

KONCERNEN 
2021-12-31 , 2020-12-31 

Långfristiga skulder 

Ingångna derivatavtal 600000 600000 

Löper med rörlig ränta 75 000 150 000 

675000 750 000 

MODERBOLAGET 
2021-12-31 2020-12-31 

Långfristiga skulder 

Ingångna derivalavtal 600000 550 000 

Löper med rörlig ränta 25000 150 000 

625000 700000 

lmllll] UPPLÅNING 

KONCERNEN 
2021 2020 

Vagda genomsn1ttl1ga effekava räntesatser 
på lån uppgick till : 

Långfristiga skulder till kreditinstitut inkl , borgensavg. 
(genomsnittlig ranta långfrisbga lån vid årsskiftet) 0,52 0,68 

Kortfris~ga skulder all kred,Ms~tut inkl borgensavg 
(genomsnittlig ranta kortfristiga lån vid årsskiftet) 0,73 0,37 

Ranteswappar (genomsnittlig ranta) 1,44 1,35 

Total genomsn1ttl1g rantekostnad under 
året för koncernen 1,98 2,04 

~ UPPLUPNA KOSTNADER OCH FÖRUTBETALDA 
INTÄKTER 

KONCERNEN 

Förutbetalda hyresfordringar 

Upplupna rantekostnader 

Upplupna semesterlöner 

Upplupna sociala avgifter 

Upplupna forvaltn1ngskostnader 

Upplupen rev1sionskostnad 

Upplupna projektkostnader 

Ovriga upplupna kostnader 

Forutbetalda intakter Solna stad 

2021-12-31, 

37 566 

2149 

3 709 

1002 

8437 

347 

442 

731 

684 

55067 

2020-12-31 

41638 

2117 

3 680 

953 

6103 

380 

1203 

6S6 

2 8S6 

59585 
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MODERBOLAGET 
20:Z.1-12.•3~ 2020-12-31 

Förutbetalda hyresfordringar 27002 28504 

Upplupna räntekostnader 2149 2117 

Upplupna semesterlöner 3709 3 680 

Upplupna sociala avgifter 1002 953 

Upplupna förvaltningskostnader 6005 4415 

Upplupen revisionskostnad 277 220 

Upplupna projektkostnader 271 781 

Övriga upplupna kostnader 723 647 

Förutbetalda intäkter Solna stad 684 2 856 

4182.2 44173 

mn:Ei,J SPECIFIKATION ANDELAR I KONCERNFÖRETAG 

MODERBOLAGET 
Kapital- Rösträtts-

Namn andel andel 

Solnabostäder AB 100 100 

Org.nr 

Solnabostäder AB 556066-7361 

lmlJD ANDELAR I KONCERNFÖRETAG 

MODERBOLAGET 

Ingående anskaffningsvärden 

Utgående ackumulerade anskaffnlngsvärden 

Utgående redovisat värde 

Säte 

Antal 
andelar 

76 200 

Solna kommun 

Bokfört 
värde 

728 000 

728D0D 

2021-12-31 2020-12-31 

728000 728000 

728000 728000 

728000 728000 

m;IDOBESKATTADE RESERVER 

MODERBOLAGET 

Periodiserings/ond år 2017 

Periodiserings/ond år 2016 

rmI&] ANSVARSFÖRBINDELSER 

KONCERNEN 

Garantifond Fastigo 

Summa ansvarsförblndelser 

MODERBOLAGET 

Garantifond Fastigo 

Summa ansvarsförblndelser 

lml'BJ VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER 

RÄKENSKAPSÅRETS UTGÅNG 

KONCERNEN 

2D21,tZ..31 2D2D-12-31 

1985 

10000 

11985 

2!)21.-12·3! 

681 

681 

io;z.1-u ,31 

681 

681 

1985 

10000 

11985 

2D2D-12-31 

606 

606 

2020-12-31 

606 

606 

Den 18 januari 2022 beviljades Signalisten medlemskap i den ideella 

organisationen Rättvist byggande. 
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Styrelsens signering 
Solna den 8 mars 2022 

1 
Magnus NIisson 

Ordförande 

1$4 ~ 
Mats Haapanen 

slonsberättelse har lämnats den 8 mars 2022 

s PricewaterhouseCoopers AB 

Huvudansvarig revisor 

Martin Marmgren 

1:e vice ordförande 

Björn Bränngård 

Lars Jolerus 

Verkställande direktör 

ToblasKn,tå, lCZ__ 
Auktoriserad revisor 

t3;i~~---
Jimmy Blomqvist-Larsson 

2:e vice ordförande 

Carin Wesslau 

Av kommunfullmäktige i Solna förtroendevald revisor 
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Revisionsberättelse 
Till styrelsen i Bostadsstiftelsen Signalisten i Solna, arg.nr 815200-1148 

RAPPORT OM ÅRSREDOVISNINGEN OCH 
KONCERN REDOVISNINGEN 
Uttalanden 
Vi har utfört en revision av årsredovisningen och koncernredovis

ningen för Bostadsstiftelsen Signalisten i Solna för år 2021. Stiftelsens 

årsredovisning och koncern redovisning ingår på sidorna 19-35 i detta 

dokument. 

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen och koncernredovis

ningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla 

väsentliga avseenden rättvisande bild av stiftelsens och koncernens 

finansiella ställning per den 31 december 2021 och av dessas finan

siella resultat och kassaflöde för året enligt årsredovisningslagen. För

valtningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens och koncern

redovisningens övriga delar. 

Grund för uttalanden 
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Revisorernas 

ansvar enligt denna sed beskrivs närmare i avsnitten Den auktorise

rade revisorns ansvar samt Den förtroendevalda revisorns ansvar. Vi 

är oberoende i förhållande till stiftelsen och koncernen enligt god revi

sorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt 

dessa krav. 

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och 

ändamålsenliga som grund för våra uttalanden. 

Annan information än årsredovisningen och 
koncern redovisningen 
Detta dokument innehåller även annan information än årsredovis

ningen och koncern redovisningen och återfinns på sidorna 1-18 och 

39-40. Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansva 

ret för denna andra information. 

Vårt uttalande avseende årsredovisningen och koncern redovis

ningen omfattar inte denna information och vi gör inget uttalande 

med bestyrkande avseende denna andra information. 

I samband med vår revision av årsredovisningen och koncernreda

visningen är det vårt ansvar att läsa den information som identifieras 

ovan och överväga om informationen i väsentlig utsträckning är oför

enlig med årsredovisningen och koncern redovisningen. Vid denna 

genomgång beaktar vi även den kunskap vi i övrigt inhämtat under 

revisionen samt bedömer om informationen i övrigt verkar innehålla 

väsentliga felaktigheter. 

Om vi, baserat på det arbete som har utförts avseende denna 

information, drar slutsatsen att den andra informationen innehåller 

en väsentlig felaktighet, ärvi skyldiga att rapportera detta. Vi har inget 

att rapportera i det avseendet. 

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar 
Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att 

årsredovisningen och koncernredovisningen upprättas och att de ger 

en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen. Styrelsen och verk

ställande direktören ansvarar även för den interna kontroll som de 

bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning och kon

cernredovisning som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, 

vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag. 

Vid upprättandet av årsredovisningen och koncern redovisningen 

ansvarar styrelsen och verkställande direktören för bedömningen av 

stiftelsens och koncernens förmåga att fortsätta verksamheten. De 

upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka för

mågan att fortsätta verksamheten och att använda antagandet om 

fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om sty

relsen och verkställande direktören avser att likvidera stiftelsen, upp

höra med verksamheten eller inte har något realistiskt alternativ till 

att göra något av detta. 

Den auktoriserade revisorns ansvar 
Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredo

visningen och koncernredovisningen som helhet inte innehåller några 

väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller 

misstag, och att lämna en revisionsberättelse som innehåller våra 

uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är ingen 

garanti för att en revision som utförs enligt ISA och god revisionssed 

i Sverige alltid kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet om en 

sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller 

misstag och anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans rim

ligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som användare 

fattar med grund i årsredovisningen och koncernredovisningen. 

En ytterligare beskrivning av vårt ansvar för revisionen av årsredo

visningen och koncernredovisningen finns på Revisorsinspektionens 

webbplats: www.revisorsinspektionen.se/revisornsansvar. Denna 

beskrivning är en del av revisionsberättelsen. 

Den förtroendevalde revisorns ansvar 
Jag har att utföra en revision enligt stiftelselagen och därmed enligt 

god revisionssed i Sverige. Mitt mål är att uppnå en rimlig grad av 

säkerhet om huruvida årsredovisningen och koncern redovisning har 

upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och om årsredovis

ningen och koncernredovisningen ger en rättvisande bild av stiftelsens 

resultat och ställning. 

RAPPORT OM ANDRA KRAV ENLIGT LAGAR 
OCH ANDRA FÖRFATTNINGAR 
Uttalanden 
Utöver vår revision av årsredovisningen och koncernredovisningen 

har vi även utfört en revision av styrelsens och verkställande direktö

rens förvaltning för Bostadsstiftelsen Signalisten i Solna för år 2021. 
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Enligt vår uppfattning har styrelseledamöterna och verkställande 

direktören inte handlat i strid med stiftelselagen, stiftelseförordnandet 

eller årsredovisningslagen. 

Grund för uttalanden 

Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar 

enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är obe

roende i förhållande till stiftelsen enligt god revisorssed i Sverige och 

har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. 

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och 

ändamålsenliga som grund för våra uttalanden. 

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar 
Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för 

förvaltningen enligt stiftelselagen och stiftelseförordnandet. 

Revisorns ansvar 
Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt 

uttalande, är att inhämta revislonsbevls för att med en rlmlig grad 

av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot eller verk

ställande direktören i något väsentligt avseende: 

• företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse 

som kan föranleda ersättningsskyldighet mot stiftelsen eller om det 

finns skäl för entledigande, eller 

• på något annat sätt handlat i strid med stiftelselagen, stiftelse

förordnandet eller årsredovisningslagen. 

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att 

en revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige alltid kommer 

att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda ersätt

ningsskyldighet mot stiftelsen . 

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använ

der vi professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk 

inställning under hela revisionen. Granskningen av förvaltningen 

grundar sig främst på revisionen av räkenskaperna. Vilka tillkom

mande granskningsåtgärder som utförs baseras på vår professionella 

bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär att 

vi fokuserar granskningen på sådana åtgärder, områden och förhållan

den som är väsentliga för verksamheten och där avsteg och överträ

delser skulle ha särskild betydelse för stiftelsens situation. Vi går igenom 

och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och 

andra förhållanden som är relevanta för vårt uttalande. 

Stockholm den 8 mars 2022 

hrllngs PricewaterhouseCoopers AB 

Alexander McGuire 

Auktoriserad revisor 

~vY6 
/ Tobias Knutås 

Auktoriserad revisor 

U wfl 
Jan Perers 

Av kommunfullmäktige I Solna förtroendevald revisor 
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GRl-index och kompletterande hållbarhetsinformation 

OM HÅLLBARHETSREDOVISNINGEN 
Detta är Signalistens femte hållbarhetsredovisning. Redovisningen är inspirerad utifrån Global 

Reporting lnitiatives (GRI) Standard 2016 för hållbarhetsredovisning. 

GRI STANDARDUPPLYSNINGAR 

Indikator Beskrivning Sida Kommentar 

Oraanlsatton 
102-1 

102-2 

102-3 

102-4 

102-5 

102-6 

102-7 

102-8 

102-9 

102-10 

102-11 

102-12 

102-13 

Strategi 

Organisationens namn 

Varumarken, produkter och tjanster 

Huvudkontor 

Länder där organisationen är verksam 

Ägarstruktur och företags form 

Marknader där organisationen är verksam 

Organisationens storlek 

lnformaMn om medarbetare 

LeverantörskedJa 

Väsentliga forändringar i organisationen 

Fö rsi ktigh etsprl nci p en 

Externt utvecklade ekonomiska, miljö
mäss,ga och sociala deklarationer, principer 
eller andra initiativ som organisationen 
anslutit sig till eller stödjer 

Betydande medlemskap i branschsamman
slutn1ngar och påverkansorganlsat,oner 

102-14 Uttalande från vd om hållbarhet 

Etik och Integritet 
102-16 Varderingar, principer, standarder och 

uppförandekoder 

Bolagsstyrnlng 
102-18 Organisationens styrning 

19 

19 

19 

19 

4 

17, 18 

13, 14, lS, 16 

5, 14, 17, 18 

19 

Bostadsstiftelsen Signalisten i Solna 

Västra vägen llA, Solna 

All verksamhet och merparten av leverantörerna 
finns i Sverige 

Totalt antal heltldstJänster 74 varav 3 tidsbegrän
sade. (Heltid : 73 st, varav 39 kvinnor, 34 män, 
Deltid: 2 st, varav 1 kvinna, 1 man) . 7 student
medarbetartJänster utöver detta. Medelålder på 
4S år, S6% är kvinnor. Ledningsgruppen består 
till 60% av kvinnor. 

Signalisten tillampar forsiktighetsprincipen för att 
förebygga och motverka negativa effekter på 
hälsa och miljö, 

Sveriges Allmännytta, Fastighetsägarna, 
Byggvarubedomningen, HBV 

lntressentdlalog 
102-40 lntressentgrupper 

102-41 Andel medarbetare med kollektivavtal 

102-42 

102-43 

Hur organisationen identifierar 
1ntressentgrupper 

Metoder för dialog med intressenter 

102-44 Viktiga frågor som kommunicerats 
med intressenter 

Om redovisningen 

102-45 Enheter som omfattas av redovisningen 

102-46 Process for att identifiera rapportinnehåll 
och väsentliga aspekter 

102-47 Väsentliga hållbarhetsaspekter 

102-48 Effekt av forändrad information från tidigare 
rapporter samt orsak 

102-49 Viktiga förändringar jämfört med tidigare 
redovisning 

102-SO Redovisningsperiod 

102-Sl Datum för senast publicerade rapport 

102-52 Redovisningscykel 

102-S3 Kontaktperson för hållbarhetsrapporten 

102-54 Tillämpningsnivå enligt GRI 

102-55 GRl-index 

102-56 Policy for extern granskning 

8 

8 

8 

7, 8 

5, 6, 7 

5, 7 

39,40 

100% 

Bostadsstiftelsen Signalisten i Solna med 
dotterbolag Solnabostäder AB 

Ingen forändrad information från tidigare 
rapporter 

Ingen förändrad Information från tidigare 
rapporter 

Kalenderår 

2021-03-09 

Årlig 

Åsa Rodin, hållbarhetsansvarig, 
asa ,rod i n@signa I is ten .se 

Rapporten är inspirerad utifrån Global Reporting 
lnitiatives (GRI) standard för hållbarhetsredo
visning och utgår från riktlinjerna i GRI Standards 
Core 

Hållbarhetsredovisningen ar inte externt 
granskad 

C: 
0 
:p 

"' § 
.E 
C: 
·.,; 
oi 
-E 
"' =? 

;jij 
.s:. 

QJ 
-0 
C: 

~ 
QJ 

tl 
OJ 
ö. 
E 
0 
-" 
.s:. 
u 
0 
X 
QJ 

-0 

-~ 
~ 
\!) 

39 



Indikator Beskrivning Sida Kommentar 

Väsentliga hållbarhetsområden: 

Hem för Solnaborna 

Hållbarhetsstyrning 

103-1 Beskrivning av väsentliga områden och 
avgransning 

103-2 Styrning av våsentliga områden 

103-3 Uppföljning av väsentliga områden 

Specifika Indikatorer 

S-1 Nejd kundhets1ndex (NKI) 

S-2 BostadsforsorJning 

413-1 Samverkan med omgivande samhället 

416-1 Hälsa och säkerhet för hyresgäster 

Kraft att utveckla 

Hållbarhetsstyrning 

103-1 Beskrivning av väsentliga områden och 
avgränsn ing 

103-2 Styrning av vasentl1ga områden 

103-3 Uppfciljning av väsentliga områden 

Specifika Indikatorer 

205-1 Risker relateratnll korrupnon 

205-3 Bekraftade korrupnonsincidenter och 
vidtagna åtgärder 

9, 10, 11 

9, 10, 11 

9, 10, 11 

11 

11 

10 

9, 10 

12, 13, 14 

12, 13, 14 

12, 13, 14 

14 

S-3 Antal nybyggnationer/ombyggda lägenheter 14 

414-1 
308-1 

Leverantörsuppfoljning 13, 14, 18 

No1dkund1ndex ar ett mått på hur nojda 
Signalistens hyresgaster är och mäts i hyres
gästenkät genomförd av AktivBo. 

Indikatorn avser att mata antal formedlade hyres
rätter som Signal'isten förser Solnabor med och 
mäts i förmedlingsstatistik, antal nybyggda och 
renoverade bostäder. 

Ost 

Indikator Beskrivning _______ Sida Kommentar 

VAsentll1a hållbarhetsområden: 

Hilllbara fastigheter 

Hållbarhetsstyrning 

103-1 Beskrivning av väsentliga områden och 
avgransnlng 

103-2 Styrning av väsentliga områden 

103-3 Uppföljning av väsentliga områden 

Specifika indikatorer 

302-1 Energianvåndning inom Signalisten 

302-3 Energiintensitet 

302-4 

305-1 

305-2 

305-4 

GRI G4 CRE8 

S-4 

Minskad energianvändning 

COm,Scope 1 

C02Eks5cope2 

C02Ekv·i ntensi tet 

Miljöklassning och certifiering av byggnad 

Avfallshantering 

VI på Signalisten 

Hållbarhetsstyrning 

103-1 Beskrivning av väsentliga områden och 
avgransning 

103-2 Styrning avvasentiiga områden 

103-3 Uppföljning av väsentliga områden 

Specifika indikatorer 

401-1 Nyanstalida och personalomsättning 

403-2 

404-2 

S-5 

S-6 

Arbetsrelaterade olyckor 

Strategier och åtgärder for utveckling av 
personalens kompetens 

Medarbetarindex 

Ledarskapsindex 

15, 16 

15, 16 

15, 16 

16 

16 

15, 16 

16 

16 

16 

17, 18 

17, 18 

17, 18 

14, 17 

Basåret 2018: 158 kWh/m2(A1emp) 

0,7 ton 

Market Based: 132 ton 
Location Based: 606 ton 

Scope 1: 0,002 kg/m21Atemol 
Scope 2 (Market based): 0,311 kg/m2(A.,mp) 
Scope 2 (Location Based): 1,432 kg/m2(A1emol 

Vid nybyggnad är målet att alla byggnader ska 
uppfylla kraven i m1ljocernfieringen Miljobygg
nad Silver (SGBCse). Vi prövar möjligheterna att 
uppnå Miljöbyggnad Silver även vid ombyggnad_ 

Mojl1ghet till sortering av matavfall 100%_ 
Möjlighet till källsortering i miljöstuga 99% 
(2020 45%, 2019 24%) vilket avser fastighetsnära 
kallsortering inom ca 250 m gångavstånd 

Mojlighet till viss kallsortering i tvattstuga 100% 
100% har tillgång till att källsortera plast, kartong 
och övrigt avfall. 

Personalomsattning: 15,7% 

Omfattning av arbetsskador : 6 st 
Arbetsrelaterade sjukdomar: 1 st 
Förlorade arbetsdagar efter arbetsskada : 8 dagar 

Vi arbetar aktlvt med kompetensutveckling 
genom individuella utvecklingsplaner och 
utbildningar för vår personal samt årliga 
utvecklingssamtal. 

Målet är att Signalisten ska vara bland de 25% 
bästa företagen vid mätning av Medarbetarindex, 
vilket ar 90,5% år 2022. (AktivBo) 

Målet är att Signalisten ska vara bland de 25% 
bästa företagen vid mätning av Ledarskapsindex, 
vilket är >89,0% år 2022 (AknvBo) 
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Revisorns yttrande 
avseende den lagstadgade 
hållbarhetsrapporten 
Till styrelsen i Bostadsstiftelsen Signalisten i Solna, 
arg.nr 815200-1148 

UPPDRAG OCH ANSVARSFÖRDELNING 
Det är styrelsen som har ansvaret för hållbarhetsrapporten för år 2021 

och för att den är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen . 

GRANSKNINGENS INRIKTNING OCH OMFATTNING 
Vår granskning har skett enligt FARS rekommendation RevR 12 Revi

sorns yttrande om den lagstadgade hållbarhetsrapporten. Detta 

innebär att vår granskning av hållbarhetsrapporten har en annan 

inriktning och en väsentligt mindre omfattning jämfört med den 

inriktning och omfattning som en revision enligt lnternational Stan

dards on Auditing och god revisionssed i Sverige har. Vi anser att 

denna granskning ger oss tillräcklig grund för vårt uttalande. 

UTTALANDE 
En hållbarhetsrapport har upprättats. 

n i 5'oek1>olm de, 8 mm 2022 

~ - öh,lia~Pri,.-e,ho71~"~ 

Alexander McGuire ~~nutås 

Auktoriserad revisor 
Huvudansvarig revisor 

Auktoriserad revisor 
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SIGNALISTEN 



Bostadsstiftelsen Signalisten i Solna 

Styrelsen i 
Bostadsstiftelsen Signalisten 

Granskning av styrelsens förvaltning 
Jag, av fullmäktige i Solna stad utsedd revisor i bostadsstiftelsen, har genomfört en grundläggande 
granskning av styrelsens förvaltning. Granskningen har utförts av sakkunniga som biträtt mig. 

Styrelsen ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt gällande stadgar och beslut samt de lagar 
och föreskrifter som gäller för verksamheten. 

Granskningen har utförts enligt stiftelselagen, kommunallagen och god revisionssed i kommunal 
verksamhet samt utifrån stiftelsens stadgar. Samplanering har skett med stiftelsens auktoriserade 
revisor. Arets granskning har framför allt fokuserat på följande områden: 

Styrelsens förvaltning 
Måluppfyllelse för ekonomin 
Måluppfyllelse för verksamheten 

Jag anser att de revisionsbevis jag inhämtat är tillräckliga som grund för mitt uttalande nedan. 
Utifrån genomförd granskning gör jag följande bedömningar avseende revisionsåret 2021: 

Att stiftelsens verksamhet har i allt väsentligt skötts på ett ändamålsenligt sätt. 

Att stiftelsens verksamhet har i allt väsentligt bedrivits på ett från ekonomisk synpunkt 
tillfredsställande sätt. 

Att stiftelsens interna kontroll inom granskade områden i stort varit tillräcklig. Ett par 
utvecklingsområden har noterats när det gäller styrelsens förvaltning. 

Underlag för revisionell bedömning samt förslag till utvecklingsområden redovisas i bifogat 
dokument. 

Solna den 8 mars 2022 

Jan Perers 
Revisor utsedd av kommunfullmäktige i Solna stad 

Bilaga: Granskningsredogörelse "Grundläggande granskning", PwC, mars 2022 



Grundläggande 
granskning 2021 

Bostadsstiftelsen Signalisten 

Mars 2022 

pwc Bo Rehnberg 
Linn Bergman 



Inledning 

Bakgrund 

Av lagstiftning och god revisionssed följer att kommunens revisorer årligen ska granska alla verkställande organ som 
bedriver kommunal verksamhet. 

Styrelsen ska förvalta och genomföra verksamheten i enlighet med stiftarens uppdrag, lagar och föreskrifter. För att 
fullgöra uppdraget måste styrelsen bygga upp system och rutiner för styrning, uppföljning, kontroll och rapportering samt 
säkerställa att dessa rutiner tillämpas på avsett sätt. En bristfällig styrning och kontroll kan riskera att verksamheten inte 
bedrivs och utvecklas på avsett sätt. 

Syfte och revisionsfrågor 

Syftet med den översiktliga granskningen är att ge stiftelserevisor utsedd av fullmäktige ett underlag för sitt årliga 
uttalande. Följande övergripande revisionsfråga ska besvaras: 

Har styrelsens förvaltning skett på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt med 
tillräcklig intern kontroll? 

Granskningen omfattar följande granskningsområden: 

1. Styrning, kontroll och åtgärder. 
2. Måluppfyllelse för verksamheten. 
3. Måluppfyllelse för ekonomin. 

Nr 1 utgör underlag för att pröva om den interna kontrollen är tillräcklig. övriga områden bildar underlag för att bedöma 
om förvaltningen sker på ett ändamålsenligt (2) och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt (3). 

Revisionskriterier i granskningen utgörs av stiftelseförordnande och följsamhet till mål och budget 2021. 

Metod och avgränsning 

Den översiktliga granskningen har skett genom dokumentanalys. I tid avgränsas granskningen i huvudsak till år 2021. I 
övrigt se "syfte och revisionsfrågor". 

Respektive granskningsområde bedöms med hjälp av signalsystem: grön (tillräckligt), gult (delvis) och röd (otillräckligt) . 

Bostadsstiflelsen Signalisten - Grundläggande granskning 2021 
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Granskningsiakttagelser 

Revisionsfrågor Bedömning 

1. Verksamhetsplan a) Har styrelsen antagit en plan för sin 
verksamhet? 

2. Budget a) Har styrelsen antagit en budget för sin 
verksamhet? 

3. Mål a) Finns mål formulerade för styrelsens 
verksamhet? 

4. Rapportering och 
åtgärder 

5. Måluppfyllelse 

b) Finns mål formulerade för styrelsens 
ekonomi? 

c) Ar målen uppföljningsbara (mätbara)? 

a) Har styrelsen upprättat direktiv/ 
instruktion för rapportering till styrelsen? 

b) Fokuserar rapportering på 
måluppfyllelse och resultat? 

c) Vidtar styrelsen tydliga åtgärder för att 
nå mål för verksamheten? 

d) Vidtar styrelsen tydliga åtgärder för att 
nå mål för ekonomin? 

a) Når styrelsen uppsatta mål för 
verksamheten? 

b) Når styrelsen uppsatta mål för 
ekonomin? 

Bostadsstiftelsen Signalisten - Grundläggande granskning 2021 

PwC 

Gul 

Noteringar 

Styrelsen har godkänt verksamhetsplan 2022 i december 
2021. Planen är koncernövergripande (stiftelse + bolag). 

Godkänt budget 2022 i dec 2021. Budgeten består av 
drift-/resultatbudget på koncernnivå (stiftelse + bolag). 

Koncernmål finns i verksamhetsplan. Avser 7 områden, 
bl.a kundnöjdhet, personal och miljö. 

Koncernmål finns i verksamhetsplan/budget. Mål för bl.a 
avkastning o soliditet. 

Mätbara måltal för verksamhet och ekonomi. 

I arbetsordning regleras hur återrapportering till styrelsen 
ska ske. Reviderad av styrelsen i dec 2021. 

Ekonomirapportering innehåller prognos för årets resultat, 
indikerar delvis måluppfyllelse. Årsprognos för övriga mål 
(ekonomi och verksamhet) saknas. 

Går ej att bedöma pga avsaknad av verksamhetsprognos 
(se 4b). 

Se måluppfyllelse 5b. 

I årsredovisning 2021 sker uppföljning/utvärdering av mål i 
affärsplan/verksamhetsplan. överlag god måluppfyllelse. 

Redovisar god måluppfyllelse. Uppnått mål i budget och i 
affärsplan. Arets resultat: +43.5 msek. 

Mars 2022 

3 



Sammanfattning 

Granskningsområde 

Ändamålsenlighet 
Baseras på revisionsfråga 5a 

Ekonomiskt tillfredsställande 
Baseras på revisionsfråga 5b 

Intern kontroll 
Baseras på revisionsfråga 1 a, 2a, 
3a-c, 4a-d 

Rekommendationer 

Revisionell 
bedömning 

Kommentar 

Styrelsens förvaltning har i allt väsentligt skett på ett 
ändamålsenligt sätt 2021 . Stiftelsens samlade verksamhet 
redovisar överlag god måluppfyllelse. 

Styrelsens förvaltning har skett på ett från ekonomisk synpunkt 
tillfredsställande sätt 2021 . Arets resultat: 43.5 msek. 

Den interna kontrollen hänförlig till styrelsens förvaltning har i 
huvudsak varit tillräcklig under 2021. Ett par utvecklingsområden 
har noterats i granskningen. 

För att utveckla styrelsens förvaltning lämnas följande rekommendationer: 

• Att styrelsen vidareutvecklar koncernens budget. Detta kan ske genom att verksamhet som bedrivs i 
aktiebolagsform särredovisas i förhållande till övrig verksamhet. 

• Att stiftelsen utvecklar delårsrapportering genom att inkludera årsprognos för samtliga mål för verksamhet och 
ekonomi. 

Bostadsstiftelsen Signalisten - Grundläggande granskning 2021 

PwC 

Mars 2022 



 
SOLNA STAD 
 

Protokollsutdrag 2022-03-21  
 SID 1 (1) 

 

 
Signatur  

Kommunstyrelsen  
 

§ 23 
Årsredovisning 2021 för Stor-Stockholms 
brandförsvarsförbund (KS/2022:28) 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar om att bevilja ansvarsfrihet 
för direktionen i dess helhet för räkenskapsåret 2021. 
 
Sammanfattning 
Storstockholms brandförsvarsförbund har överlämnat årsredovisning för 
verksamhetsåret 2021. Resultatet uppgår till 38,3 mkr för 2021 jämfört med 11,8 mkr 
för 2020. Balanskravsresultatet uppgår till 7,0 mkr jämfört med 6,3 mkr 2020. 
 
Enligt den antagna förbundsordningen ska revisionsberättelse tillsammans med 
årsredovisning överlämnas till medlemskommunernas kommunfullmäktige som var och 
en beslutar om ansvarsfrihet för direktionen i dess helhet. 
 
Revisorerna bedömer att Storstockholms brandförsvar i allt väsentligt har bedrivit 
verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. 
Räkenskaperna bedöms vara i allt väsentligt rättvisande. Revisorerna bedömer vidare att 
direktionens interna kontroll har varit tillräcklig samt att resultatet enligt 
årsredovisningen i allt väsentligt är förenligt med de finansiella mål och verksamhetsmål 
som direktionen uppställt 
 
Revisorerna tillstyrker i revisionsberättelsen den 18 februari 2022 att respektive 
fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för direktionen samt de enskilda ledamöterna i 
densamma. 
 
Stadsledningsförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen föreslår att 
kommunfullmäktige beslutar om att bevilja ansvarsfrihet för direktionen i dess helhet 
för räkenskapsåret 2021. 
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Stadsledningsförvaltningen Tjänsteskrivelse 2022-03-10 

 KS/2022:28 
 
 
 

Årsredovisning 2021 för Storstockholms brandförsvarsförbund 
 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar om att bevilja ansvarsfrihet för 
direktionen i dess helhet för räkenskapsåret 2021. 
 
Sammanfattning 
Storstockholms brandförsvarsförbund har överlämnat årsredovisning för verksamhetsåret 2021. 
Resultatet uppgår till 38,3 mkr för 2021 jämfört med 11,8 mkr för 2020. Balanskravsresultatet 
uppgår till 7,0 mkr jämfört med 6,3 mkr 2020. 
 
Enligt den antagna förbundsordningen ska revisionsberättelse tillsammans med årsredovisning 
överlämnas till medlemskommunernas kommunfullmäktige som var och en beslutar om 
ansvarsfrihet för direktionen i dess helhet. 
 
Revisorerna bedömer att Storstockholms brandförsvar i allt väsentligt har bedrivit verksamheten 
på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. Räkenskaperna bedöms 
vara i allt väsentligt rättvisande. Revisorerna bedömer vidare att direktionens interna kontroll har 
varit tillräcklig samt att resultatet enligt årsredovisningen i allt väsentligt är förenligt med de 
finansiella mål och verksamhetsmål som direktionen uppställt 
 
Revisorerna tillstyrker i revisionsberättelsen den 18 februari 2022 att respektive fullmäktige 
beviljar ansvarsfrihet för direktionen samt de enskilda ledamöterna i densamma. 
 
Stadsledningsförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar 
om att bevilja ansvarsfrihet för direktionen i dess helhet för räkenskapsåret 2021. 
 
 
 
 
Christer Lindberg    Axel Bernhult 
Ekonomichef/Förvaltningschef   Finansstrateg  
 
 
 
Beslutet expedieras till: 
Kommunfullmäktige 
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Storstockhol ms 
brandförsvar 

Danderyds kommun 
Lidingö stad 
Solna stad 
Stockholms stad 
Sundbybergs stad 

Täby kommun 
Vallentuna kommun 
Vaxholms stad 
Värmdö kommun 
Österåkers kommun 

Till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige i respektive 
medlemskommun 

Årsredovisning 2021 för Storstockholms 
brandförsvar 

2022-02-09 

Direktionen för Storstockholms brandförsvar godkände vid sitt sammanträde den 
8 februari 2022 årsredovisning 2021 för Storstockholms brandförsvar. 

Storstockholms brandförsvar översänder årsredovisning avseende 2021 för 
fastställande av medlemskommunernas kommunfullmäktige. 

Vänlig? hälsningar 

~~ fåumd 
Direktionens sekreterare 

Storstockholms brandförsvar - Vi skapar trygghet! 

Box 1328 
111 83 Stockholm 

Tel: 08-454 87 00 
Fax: 08-454 89 01 

E-post: registrator@ssbf.brand.se 
Hemsida: www.storstockholm.brand.se 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 2022-02-08 

§4 Dnr 201-468/2021 

Årsredovisning 2021 

Underlag 
Storstockholms brandförsvars tjänsteutlåtande dnr 201-468/2021 med bilaga. 

Beslut 

Direktionen beslutar att 

1. Godkänna förbundets årsredovisning för 2021. 

2. Föreslå medlemskommunernas kommunfullmäktige att fastställa föreliggande 
årsredovisning för 2021 för Storstockholms brandförsvar, bilaga 1. 

3. Godkänna förbundets anmälan om inköp enligt delegationsordning, enligt 
underbilaga. 

4. Justera ärendet omedelbart. 

Ärendet 
I årsredovisningen gör förbundet en bedömning av såväl det verksamhetsmässiga 
resultatet som det ekonomiska utfallet. Storstockholms brandförsvar redovisar ett 
positivt balanskravsresultat för 2021 på 7 mnkr. Merparten av uppdragen för de olika 
målområdena har genomförts enlig plan och indikatorer i huvudsak uppfyllts vilket 
tillsammans visar på en god måluppfyllelse. 

Förbundets förslag, se beslutet. 

Protokollsutdrag 
Medlemskommuner 
Revisorer 

Ordf. och justerares sign V\~ utdrngsbestydmnde ihM.~ .. ~~d 
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TJÄNSTEUTLÅTANDE 
2021-01-25 

Dnr 201-468/2021  

 

1/2 
 

 

Handläggare Till 

Lotta Dahl 

08-454 87 22 

Direktionen 

2022-02-08 

Årsredovisning 2021 för Storstockholms 

brandförsvar 

Förslag till beslut 

Direktionen beslutar att 

1. Godkänna förbundets årsredovisning för 2021. 

2. Föreslå medlemskommunernas kommunfullmäktige att fastställa föreliggande 

årsredovisning för 2021 för Storstockholms brandförsvar, bilaga 1. 

3. Godkänna förbundets anmälan om inköp enligt delegationsordning, enligt 

underbilaga. 

4. Justera ärendet omedelbart. 

 

 

 

Peter Arnevall 

Förbundsdirektör 

 

 

Fredrik Lagerhorn 

Ekonomichef 

Sammanfattning 

I årsredovisningen gör förbundet en bedömning av såväl det verksamhetsmässiga 

resultatet som det ekonomiska utfallet. Storstockholms brandförsvar redovisar ett 

positivt balanskravsresultat för 2021 på 7 mnkr. Merparten av uppdragen för de olika 

målområdena har genomförts enlig plan och indikatorer i huvudsak uppfyllts vilket 

tillsammans visar på en god måluppfyllelse. 

 

Ärendets beredning 
Ärendet har beretts inom ekonomienheten i samråd med samtliga avdelningar. 

 

Förbundets förslag 
Direktionen föreslås godkänna förbundets årsredovisning för 2021 och föreslå 

medlemskommunernas kommunfullmäktige att fastställa årsredovisning 2021 för 

Storstockholms brandförsvar enligt bilaga 1. Direktionen föreslås även godkänna 

anmälan om inköp enligt delegationsordning, enligt underbilaga ”Anskaffningar inom 

investeringsbudget”. 

 



 TJÄNSTEUTLÅTANDE 
2021-01-25 

201-468/2021 
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Bilaga   

1. Årsredovisning 2021 för Storstockholms brandförsvar, inklusive underbilaga 

anskaffningar inom investeringsbudget. 
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Idag, ett år senare, är hanteringen av smittan en del av vår 
vardag. Vi har återtagit många av de behov som sköts på 
framtiden 2020, och därtill fortsatt att utvecklas som rädd-
ningstjänst och som trygghetsbärare i regionen. Omvärlden 
förändras varje dag, och det är vår skyldighet att alltid ligga 
i framkant och möta hoten där de uppstår – även i svåra 
tider.

Under 2021 har vi därför, tillsammans med åtta andra 
räddningstjänster, inlett samarbetet Räddningsregion 
östra Svealand (RRÖS). Samarbetet innebär att de ingåen-
de räddningstjänsterna, med totalt 82 brandstationer och 
32 räddningsvärn, nu har ännu bättre förutsättningar för 

snabb resursuppbyggnad, uthållighet, tillgång till spets-
kompetens och förmåga att bibehålla god beredskap i hela 
östra Svealand där en stor del av Sveriges befolkning bor. 

Samarbetet utvecklas även på planerings- och ledningsnivå 
där det gemensamma arbetet blir allt mer enhetligt och 
samstämt.

Förmågan att kunna leda och genomföra stora och kom-
plexa insatser i samverkan med andra är en viktig del i 
förbundets beredskap. Under 2021 har vi därför inlett 
ytterligare samarbeten, bland annat inom ramen för Sam-
verkan Stockholmsregionen, i syfte att hitta gemensamma 
beröringspunkter inom utvecklingen av det civila försvaret. 
Ett samarbete har även inletts med Räddningstjänsten 
Storgöteborg och Räddningstjänsten Syd avseende analys 
av räddningstjänstens förmåga vid höjd beredskap. De utö-
kade samarbetena ger aktörerna större handlingsfrihet att 
kunna agera enat vid kris och vid svåra samhällsstörningar. 

Vi har under året även arbetat vidare med interna processer 
och utveckling, bland annat genom den organisationsan-
passning som sjösattes under våren och som har bidragit 
till en mer ändamålsenlig och flexibel organisation. Internt 
fortsätter även arbetet med planering för kontinuitetsfrå-
gor och arbete för ökad säkerhet. Det förändrade säker-
hetspolitiska läget i vårt närområde ställer höga krav på 
oss som organisation inom bland annat säkerhetsskydd 
och verksamhetsskydd. Därför har vi under 2021 intensi-

Förbundsdirektören har ordet
För ganska exakt ett år sedan kunde vi konstatera att vi lyckats 
ta oss igenom ett år av pandemi – med obruten beredskap. 
Vi lyckades tack vare snabba och proaktiva åtgärder, ständiga 
anpassningar av våra verksamheter samt en stor portion vilja och 
uthållighet som genomsyrade hela vår organisation. 

”Förmågan att kunna leda och  
genomföra stora och komplexa in-

satser i samverkan med andra är en 
viktig del i förbundets beredskap.” 

~ Storstockholms 
~ brandförsvar 
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vilket bland annat resulterade i ett digitalt öppet hus som 
sändes i sociala medier under ledning av en känd barnpro-
gramledare från SVT. Våra brandinstruktörer har också 
fortsatt arbetet med att nå ut till och påverka människor 
före, under och efter insats i syfte att skapa trygghet 
och goda relationer till räddningstjänsten, bland annat i 
skolmiljöer där det förekommit bränder. Återkopplingen 
från rektorer har varit god.

Andra viktiga frågor som vi arbetat vidare med under 2021 
är frågor som rör hållbarhet och miljö där vi åter igen 
mottagit ett förnyat miljödiplom för vårt systematiska mil-
jöarbete med ständiga förbättringar. Under årets revision 
uppmärksammade miljörevisorn särskilt engagemanget, 

den goda ordningen på stationerna och det generella lyft 
miljöarbetet gjort de senaste åren. Bland annat har en ny 
modell för hållbar och mer miljövänlig sotning implemen-
terats och antagits av ett antal entreprenörer under året. 
SSBF har även inlett ett viktigt arbete med att fasa ut den 
PFAS-haltiga skumvätska som används för att släcka så 
kallade pölbränder. Hållbarhetsarbetet har dessutom fått 
en tydlig plats i det nya övergripande styrdokumentet, in-
klusive handlingsprogram, för åren 2022–2023, som tagits 
fram under året.

fierat vårt systematiska säkerhetsarbete där bland annat 
samtliga medarbetare genomgår utbildning i grundläggan-
de säkerhetsskydd och informationssäkerhet. Vi har även 
förstärkt vårt fysiska skydd samt säkerheten i vår IT-miljö.  
Arbetet fortsätter under 2022.

Andra viktiga arbeten som genomförts under 2021 
är bland annat införandet av IT i fordon där totalt 68 
utryckningsfordon, under hösten, har fått ett nytt naviga-
tions- och statusrapporteringssystem, samt ledningsstöd. 
Förarbetet inför renovering av brandstationer har också 
fortskridit och under året togs bland annat genomföran-
debeslut för ombyggnad, tillbyggnad och upprustning av 
Kungsholmens brandstation samt inriktningsbeslut för 
ombyggnad och teknisk upprustning av brandstationen i 
Farsta. De förestående renoveringarna syftar till att skapa 
ändamålsenliga, säkra och jämlika lokaler. Det är två 
efterlängtade renoveringar som vi ser fram emot att arbeta 
vidare med i nära samverkan med Stockholms stad under 
de kommande åren.

Inom den olycksförebyggande verksamheten har SSBF  
under 2021 bland annat gjort anpassningar till ny lagstift-
ning inom Lagen om skydd mot olyckor (LSO) och Lagen 
om brandfarliga och explosiva varor (LBE). Anpassningarna 
innebär att antalet tillsyner kommer öka de närmaste åren 
samt ett redan nu ökat antal ansökningar om tillstånd.  
Vi har under året även deltagit i ett flertal nätverksgrupper 
inom ramen för brandförebyggande samverkan, som till 
exempel nätverket Risksam, där risk-, förebyggande- och 
trygghetsfrågor diskuteras tillsammans med kommunernas 
säkerhetschefer. 

Arbetet med att nå ut till viktiga målgrupper med olycksfö-
rebyggande kommunikation har också fortsatt under året, 

Den pågående pandemin har under 2021 fortsatt att 
inverka på vår ekonomi, där både intäkter och kostnader 
påverkats i olika utsträckning. Men genom god planering, 
aktiva val och väl avvägda prioriteringar har även detta 
år hanterats med en ekonomi i balans. Vår verksamhet 
är i grunden förberedd och uppbyggd för krissituationer, 
varför vi också vilar på en stabil grund även under rådan-
de omständigheter. Förbundet visar därmed ett positivt 
balanskravsresultat för 2021.

Under 2022 fortsätter vi att anpassa verksamheten till den 
pågående pandemin, den föränderliga hot- och riskbilden 
i samhället och den säkerhetspolitiska utvecklingen i vårt 
närområde. Vi hoppas även att vi snart kan möta varandra 
och våra kommuninvånare som normalt igen, även om 
vi denna gång önskar med viss tillförsikt utifrån tidigare 
erfarenheter av pandemins oförutsägbarhet.

Peter Arnevall 
Förbundsdirektör, Storstockholms brandförsvar

 

”Genom god planering, aktiva val 
och väl avvägda prioriteringar har 

även detta år hanterats med en 
ekonomi i balans.”

~ Storstockholms
~ b1a11dfwsva1 
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Ledamöter och ersättare

Danderyds kommun
Hanna Bocander (M), ledamot
Johanna Hornberger (M), ersättare

Lidingö stad
Daniel Källenfors (M), ledamot
Birgitta Sköld (LP), ersättare

Solna stad
Arion Chryssafis (M), ledamot
Lars Granath (L), ersättare

Stockholms stad
Ingela Edlund (S), ledamot 
Torbjörn Erbe (M), ersättare 
Fredrik Pettersson (S), ersättare from. 1 februari 2021

Sundbybergs stad
Alexandra Völker (S), ledamot tom. 21 juni 2021
Ayla Eftekhari (S), ledamot from. 22 juni 2021
Hans Beausang (M), ersättare

 

Direktionens arbete under året
Direktionen har under 2021 haft fem sammanträden och bestått 
av följande personer:

Täby kommun
Rolf E. Ericsson (M), ledamot
Lars Lindberg (L), ersättare

Vallentuna kommun
Parisa Liljestrand (M), ledamot
Anette Karlsson (S), ersättare

Vaxholms stad
Malin Forsbrand (C), ledamot
Mats Olofsson (M), ersättare

Värmdö kommun
Magnus Danielsson (S), ersättare

Österåkers kommun
Ann-Christine Furustrand (S), ersättare

Revisorer

Leo Smidhammar (M), Danderyds kommun
Bo Klasmark (M) Täby kommun
Håkan Söderberg (L), Sundbybergs stad 
Göran Ringblom (M), Lidingö stad

Presidium

Ordförande
Ole-Jörgen Persson (M)
Stockholms stad

1:a vice ordförande
Michaela Fletcher (M)
Österåkers kommun

2:a vice ordförande
Deshira Flankör (M)
Värmdö kommun

~ Storstockholms 
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Viktiga ärenden

 ▪ Årsredovisning för 2020.

 ▪ Tillsynsplan 2020.

 ▪ Avslag för ansökan om tillstånd för brandfarlig vara, Spriteriet AB.

 ▪ Inriktningsbeslut ombyggnad, tillbyggnad och teknisk upprustning av  
Kungsholmens brandstation.

 ▪ Beslut om att ta tillbaka IT-driften till SSBF och driva den inom den egna  
organisationen.

 ▪ Revisorernas granskning av förbundets styrning och uppföljning rörande kvalitet.

 ▪ Internkontrollplan 2021.

 ▪ Upphandling av stegbilar. 

 ▪ Upphandling av verkstadstjänster.

 ▪ Taxor sotningstjänster i Österåker och Vaxholm.

 ▪ Inriktningsbeslut ombyggnad och teknisk upprustning av Farsta brandstation.

 ▪ Avslag enligt lag om brandfarliga och explosiva varor – Altus Sjömacken AB i 
Vaxholm.

 ▪ Avslag enligt lag om brandfarliga och explosiva varor – Linde Gas, Stockholm.

 ▪ Reviderad instruktion för förbundsdirektören.

 ▪ Övergripande styrdokument inklusive handlingsprogram enligt LSO för  
åren 2022–2023.

 ▪ Verksamhetsplan och budget för 2022.

 ▪ Internkontrollplan för 2022.

 ▪ Genomförandebeslut – ombyggnad, tillbyggnad och teknisk upprustning av  
Kungsholmens brandstation.

Direktionen besöker Täby brandstation 26 oktober 2021.

••• ■ 
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Förvaltningsberättelse 2021
Översikt över verksamhetens utveckling

Handlingsprogram 2016–2019 
(2020–2021)

Enligt lagen om skydd mot olyckor, LSO, ska ett handlings-
program (HP) antas för varje ny mandatperiod. Program-
mets syfte är, förutom att vara ett politiskt styrdokument 
för Storstockholms brandförsvars verksamhet, att ge 
information till enskilda och samhällsaktörer om förbun-
dets arbete. Utöver detta ska det kunna utgöra ett av flera 
underlag för statens tillsyn av SSBF:s medlemskommuner 
enligt LSO. 

Strukturen i verksamhetsplanen för 2021 har sin utgångs-
punkt i handlingsprogram 2016–2019 som fastställdes 
av direktionen den 24 november 2015 och gäller från och 
med 1 januari 2016. Handlingsprogrammet har därefter 
prolongerats i två steg att gälla fram till och med 2021. 

Arbetet med att ta fram ett nytt handlingsprogram har på-
gått under året. Direktionen fastställde nytt HP för perioden 
2022–2023 på direktionens möte 30 november 2021. Det 
nya handlingsprogrammet börjar gälla den 1 januari 2022.

Centrala mål och kvalitetsmål 

Målformuleringarna i HP har till stora delar invånarfokus 
och är därför inte knutna till SSBF:s organisatoriska indel-
ning eller specifika aktiviteter. Dessa återfinns i förbundets 
verksamhetsplaner för handlingsprogramsperioden. 

De sex centrala målformuleringarna i handlingsprogram-
met är också rubriker i verksamhetsplanen. För de två 
centrala målen ”SSBF verkar förebyggande mot olyckor 
och stärker de enskildas förmåga att själva förebygga och 
agera” och ”SSBF är förberett för att snabbt och effektivt 
ingripa när de enskilda inte själva kan hantera en olycka” 
finns kvalitetsmål som har ett invånarperspektiv. Exempel-
vis finns mål kring vår snabbhet, kapacitet, noggrannhet 
och robusthet.

Utvecklingsmål 2016–2019 
(2020–2021)

Utvecklingsmålen är mål som anger inriktningen för den 
utveckling som ska ske för att bidra till att de centrala 
målen uppnås och att förbundets förmåga utvecklas. Dessa 
grundar sig i de risk- och förmågestudier som har genom-
förts. Utvecklingsmålen beskriver en förändring som ska 
ske i SSBF:s förmågor och har i vissa fall ett mer internt 
fokus. 

I handlingsprogrammet för 2016–2019 (2020–2021) anges 
totalt sju utvecklingsmål för det förebyggande arbetet och 
räddningstjänstverksamheten. De sju utvecklingsmålen 
återkommer i verksamhetsplanerna och ges olika tyngd 
under olika år.

~ Storstockholms
~ b1a11dfwsva1 
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Den kommunala koncernen

Vi skapar trygghet
Storstockholms brandförsvar är ett kommunalförbund 
där tio kommuner samarbetar: Danderyd, Lidingö, Solna, 
Stockholm, Sundbyberg, Täby, Vallentuna, Vaxholm, 
Värmdö och Österåker. Förbundets ledning och stödfunk-
tioner finns på Johannes brandstation i centrala Stock-
holm. Den politiska ledningen utgörs av en direktion med 
representanter från samtliga medlemskommuner. 

Storstockholms brandförsvar svarar för omkring 1,4 mil-
joner människors trygghet. Genom samarbetsavtal med 
omkringliggande räddningstjänster svarar vi också för 
larm och ledning av räddningsinsatser i totalt 25 kommu-
ner i Uppland, Västmanland, delar av Södermanland och 
på Gotland. 

Med unik expertis, lång erfarenhet och omtanke genomför 
vi såväl förebyggande arbete inom potentiella riskkatego-
rier som skarpa insatser i akuta situationer – för att skapa 
ett tryggare samhälle. 

Förbundets verksamhet utgår år 2021 från ett huvudkontor 
med en ledningsstation på Johannes brandstation, sexton 
brandstationer varav två deltidsbrandstationer, tio rädd-
ningsvärn, två utbildnings- och övningsanläggningar samt 
Räddningscentral Mitt. 

Brandstationerna i vårt område är lokaliserade för att 
snabbt kunna nå fram vid en olycka med kapacitet att 
kunna göra en effektiv insats. En viktig parameter är även 
lagkravet på livräddning med hjälp av höjdfordon inom 
angiven tid. Vid behov ges förstärkningar från andra sta-
tioner. Vår vision utgår ifrån att ”Vi skapar trygghet”. 

Genom att verksamheten bedrivs i form av ett kommunal-
förbund ger vi kommuninvånarna en kommunöverskri-
dande service där kompetens och resurser kan nyttjas på 
ett effektivt sätt. SSBF verkar kontinuerligt för en ökad 
samordning av räddningstjänstverksamheterna i regionen 
och för en samhällsservice där administrativa gränser 
inte tillåts försämra kvaliteten på servicen till de som bor, 
verkar och vistas i regionen. 

SSBF har flera viktiga roller i medlemskommunerna, såväl 
att stötta invånare, företag och andra myndigheter att själ-
va förebygga och kunna agera vid olyckor, som att genom 
sin myndighetsroll verka förebyggande mot olyckor och att 
genomföra kommunala räddningsinsatser. En stor del av 
det olycksförebyggande arbetet bedrivs även i respektive 
medlemskommuns egen regi.

~ Storstockholms 
~ brandförsvar 
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SSBF verkar förebyggande mot 
olyckor och stärker de enskildas för-
måga att själva förebygga och agera
SSBF:s huvudsakliga uppgift inom det förebyggande arbetet är att 
påverka och stödja enskilda och andra samhällsaktörer så att de 
själva kan förebygga bränder och andra olyckor samt ha en egen 
beredskap för att agera när olyckan sker. Grundläggande förutsätt-
ningar för detta är kunskap och kompetens som svarar upp mot 
de behov, situationer och målgrupper vi möter. Vi inriktar åtgärder 
utifrån kunskap om problembilden. På så sätt uppnås ett likvärdigt 
och jämställt skydd för invånarna.

Det förebyggande arbetet består av en stor mängd både 
riktade och allmänna informationsinsatser, rådgivning 
samt brandskyddsutbildningar som genomförts för bland 
annat kommunernas anställda. SSBF ger också stöd till 
kommunerna i brandskydd och riskhantering både i sam-
hällsbyggnadsprocessen och i pågående verksamhet. 

Förbundet har en myndighetsroll där syftet är att förebyg-
ga olyckor som innefattar att:

 ▪ tillsyn av att ägare och nyttjanderättshavare till 
byggnader och anläggningar bedriver det förebyg-
gande arbete som åligger dem enligt lag.

 ▪ tillståndsprövning för hantering och innehav av 
brandfarlig och explosiv vara. 

 ▪ tillse att sotning och brandskyddskontroll sker.

 ▪  i samverkan med SMHI och övriga räddningstjäns-
ter i länet bedöma brandrisken som underlag till 
beslut om eventuella restriktioner. Länsstyrelsen 
meddelar eldningsförbud i samverkan med rädd-
ningscentralerna i Stockholms län. 

 ▪ svara på remisser från kommunala och statliga myn-
digheter utifrån perspektivet skydd mot olyckor. 

Det centrala målet är nedbrutet i två kvalitetsmål: 

 ▪ SSBF:s förebyggande verksamhet är känd, efterfrå-
gad och uppskattad av enskilda och andra myndig-
heter.

 ▪ SSBF:s förebyggande verksamhet har en positiv 
effekt på de enskildas och myndigheters upplevda 
och bedömda förmåga att förebygga och hantera 
olyckor.

~ Storstockholms 
~ brandförsvar 
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SSBF:s förebyggandearbete är 
känt, efterfrågat och uppskattat av 
enskilda och andra myndigheter

I verksamhetsplanen för 2021 finns fem uppdrag som syf-
tar till att bidra till att kvalitetsmålet uppnås.

Stärka våra medlemskommuners samt 
enskildas förmåga och kunskap att före-
bygga bränder och allvarliga konsekven-
ser till följd av bränder
SSBF har under året lämnat sakkunnigt stöd till med-
lemskommunerna kring hantering av olycksrisker, 
byggnadstekniskt och organisatoriskt brandskydd samt 
räddningstjänstens insatsmöjligheter. Detta har skett inom 
områden som fysisk planering, byggnation, infrastruktur 
och miljöfarlig verksamhet samt annan tillståndsgivning. 
Överdäckning av Stockholms central och projekt Gemen-
sam syn på risk är exempel på några av de större ärenden 
som hanterats. 

Ett utvecklingsarbete inom stödet till kommunernas 
samhällsbyggandsprocesser har genomförts och det nya 
arbetssättet inom byggområdet har medfört ökad effekti-
vitet samt att stödet till kommunerna har förbättrats. Den 
interna processen för fysisk planering har utvärderats på 
liknande sätt, i syfte att effektivisera och se över vilken typ 
av riskhantering inom den fysiska planeringen som SSBF 
ska prioritera att stödja medlemskommunerna med. SSBF 
har också likriktat remisshanteringen gentemot medlems-
kommunerna avseende alkoholremisser.

SSBF fullgör skyldigheten enligt LSO att undersöka in-

träffade olyckor genom att dokumentera varje genomförd 
insats i form av en händelserapport. Förbundet genomför 
vid behov även olika nivåer av särskilda utredningar. Ett 
30-tal sådana slags utredningar av fördjupande karaktär 
har genomförts under året (kompletterande händelserap-
porter, förstudier, temautredningar och olycksutredningar 
och externa uppdragsutredningar)

Erfarenheter och slutsatser från utredningarna återkopp-
las till identifierade mottagare efter avslutad utredning. 
Det kan till exempel handla om kommuner, skolor, bo-
stadsbolag, bostadsrättsföreningar, företag, verksamheter 
och i förekommande fall enskilda personer. Erfarenheter 
återförs också internt inom organisationen, så möjligheter 
till utveckling och förbättring tas till vara.

Utredare från SSBF är årligt återkommande föreläsare 
vid kursen Kvalificerad olycksutredning som anordnas 
av Karlstads universitet. SSBF är också representant för 
Sveriges räddningstjänster i Nationellt forum för olycksut-
redning, där myndigheter, företag inom näringslivet och 
forskningsinstitut ingår. 

Vid efterfrågan upprättar SSBF också sakkunnigutlåtan-
den som stöd till polis och rättsväsende efter inträffade 
bränder. Under året har ett 80-tal sådana begäranden 
handlagts. 

Samverkan och dialog har kontinuerligt skett med stads-
delarna, trygghetsråden och Polismyndigheten, dock 
framförallt via digitala forum då pandemin förhindrat 
fysiska möten. I tillägg har samverkan med skolor i vissa 
av medlemskommunerna fortsatt genom information och 
grundläggande brandkunskap till sexåringar. Med hjälp 
av brandinstruktörer har informationsinsatser kring före-

byggande åtgärder och åtgärder i samband med brand på 
boende för nyanlända också utförts.

SSBF:s stationer genomförde under perioden aktiva 
orienteringar på skolor för att identifiera och vid behov in-
formera om brister såsom till exempel felaktigt placerade 
byggcontainrar. Dessutom har det i vissa distrikt genom-
förts övningar på innergårdar i syfte att påvisa problema-
tik med utrymning av komplexa fastigheter. Mottagare i de 
fallen har varit bostadsrättsföreningar. Då en större andel 
unga varit hemma under sommaren på grund av pandemin 
informerades samtliga kommuner inom förbundet om 
behovet av vaksamhet i förhållande till skolbränder som 
återkommande förekommer i samband med skollov. 

SSBF har en samverkan med Stockholms stad för att säker-
ställa en god framkomlighet för våra fordon i staden. 

Aktivt kommunicera i syfte att verka 
förebyggande mot olyckor och stärka de 
enskildas förmåga att själva förebygga 
och hantera olyckor 
Under 2021 har SSBF fortsatt att anpassa kommunika-
tionsinsatserna efter rådande pandemi, till exempel genom 
att genomföra årets Öppet hus som en digital filmpremiär 
i sociala medier. Pandemin har även inneburit att SSBF fått 
justera kommunikationen i syfte att förebygga nya risker 
som uppstått i samhället till följd av pandemin, till exempel 
inom vårdverksamheter som förvarar stora mängder 
brandfarlig handsprit. Olycksförebyggande budskap med 
råd och tips till allmänheten har kunnat spridas i stort sett 
som planerat via egna kanaler, samarbetspartners och via 
intervjuer i media. Därigenom har förbundet med stöd av 
medlemskommunerna kunnat få ut viktig information, till 
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exempel avseende eldningsförbud och brandrisk. SSBF har 
varit tillgängliga dagligen för råd och stöd inom sotning 
och brandskyddskontroll, samt via inspektörstelefonen. 
Räddningscentral Mitt har svarat på mediefrågor om på-
gående insatser dygnet runt. SSBF har under 2021 fortsatt 
att använda film som berättarmedium i syfte att på ett till-
talande och pedagogiskt sätt nå ut till och stötta kommun-
invånare och verksamhetsansvariga i deras säkerhetstänk 
och systematiska brandskyddsarbete.

Efter bostadsbränder har den utryckande personalen 
tillsammans med brandinstruktörer och berörda bo-
stadsbolag gjort återbesök på skadeplatser. Detta gör att 
många, vid sidan av de direkt berörda, fått information om 
brandskydd. Att samarbeta med brandinstruktörerna har 
gjort återbesöken effektivare och att informationen nått ut 
bättre. 

Ett samarbete med Österåkers kommun som effektiviserar 
tidsaspekten avseende behov av åtgärder vid tillbud i kom-
munala fastigheter har initierats.

Medverka till att stärka våra medlems-
kommuners samt enskildas förmåga att 
förebygga även andra olyckor än bränder 
som kan leda till räddningsinsats
För att stärka säkerheten på badplatser samarbetar SSBF 
med kommunerna på olika sätt. Utryckande personal har 
orienterat och informerat gäster på kommunala badplat-
ser och andra somriga samlingsplatser. Dessutom har 
informationsunderlag om säkerhet vid badplatser också 
publicerats på kommunernas sociala medier.

Kontakt med brandinstruktörerna har tagits efter brand-
tillbud på flertal skolor. Dessa har gjort återbesök i nära 
anslutning till händelserna samt träffat eleverna som varit 
ansvariga för händelsen. Återkopplingen har varit väldigt 
uppskattad av rektorerna. 

Under våren påbörjades ett samarbete med Vallentuna 
kommun kring utskick av nyhetsbrev till barn, unga och 
deras föräldrar i syfte att informera om risker och att före-
bygga olyckor. Kommunen står som avsändare tillsammans 
med SSBF och Polisen och nyhetsbrevet planeras gå ut fyra 
gånger per år. 

Samarbete har också skett med olika typer av trygghets-
grupper och skolföreträdare i samtliga av förbundets 
kommuner, för att sprida information om brandsäkerhet 
och stärka närvaron. 

SSBF har även genomfört aktiv orientering och samtal 
med boende på öar utan fast förbindelse i syfte att stärka 
förmåga och kunskaper hos den enskilde vid händelse av 
brand.

Genomföra kontinuerlig omvärldsbe-
vakning och rapportering inom SSBF, till 
samverkanspartner och till kommunerna
Omvärldsbevakning sker löpande genom Räddningscentral 
Mitt. Vid både planerade och icke planerade händelser så 
informeras berörda kring händelseförlopp och den över-
gripande ledningens bedömning av till exempel resursför-
stärkningar.

Kontinuerligt utreda och analysera sam-
hällets riskbild som ett av underlagen för 
vår förebyggande och skadeavhjälpande 
verksamhet
Under året har arbetet med samhällets riskbild varit ett 
delarbete för framtagande av SSBF styrdokument inklude-
rat Handlingsprogram enligt LSO. Arbete med samhällets 
riskbild som underlag för andra processer har genomförts 
kontinuerligt under året.

 

~ Storstockholms 
~ brandf6rsvar 



Storstockholms brandförsvars årsredovisning 2021 – 12 –

SSBF:s arbete att verka före-
byggande mot olyckor har en 
positiv effekt på de enskildas 
och myndigheters upplevda 
och bedömda förmåga att före-
bygga och hantera olyckor

I verksamhetsplanen för 2021 finns två uppdrag som syftar 
till att bidra till att kvalitetsmålet uppfylls. 

Utföra myndighetsutövning inom lagen 
om skydd mot olyckor och lagen om 
brandfarlig och explosiv vara
Tillsyn enligt lagen om skydd mot olyckor (LSO) 
och lagen om brandfarliga och explosiva varor 
(LBE)
Under året har Storstockholms brandförsvar genomfört 
totalt 666 tillsyner. Stort fokus har varit på butiker/handel, 
hotell samt garage. För tillsynsåret 2021 hade SSBF plane-
rat att genomföra 765 planerade tillsyner och 50 händel-
sestyrda tillsyner. Planeringen utgick från att pandemin 
och samhällets restriktioner skulle släppa under det första 
kvartalet 2021, vilket visade sig vara ett felaktigt plane-
ringsantagande. 

Vid drygt 50 procent av genomförda tillsyner (både LSO 
och LBE) har det påträffats brister som föranlett någon 
form av uppföljning. Under 2021 har totalt 30 föreläggan-
den utfärdats och därutöver även sex förbud. Några av 
årets tillsynsbeslut har överklagats och under året prövats 
av Länsstyrelsen. 

Ett antal särskilt skyddsvärda objekt har tillsynats under 
året (totalt cirka 85 tillsyner). Det är tillsyner som är sär-
skilt tidskrävande och omfattande, och som genomförs av 
särskilt sammansatta kompetensgrupper. Det gäller:

 ▪ kulturbyggnader

 ▪ sjukhus

 ▪  köpcentrum

 ▪  höga byggnader

 ▪  infrastrukturanläggningar 

 ▪  arenor

 ▪  farliga verksamheter

Tabellen visar tillsynsvolym 2021, redovisad utifrån typ av 
tillsyn. Även antalet genomförda efterkontroller redovisas. 
(data från 211215). Av nedanstående har cirka 23 tillsyner 
varit händelsebaserade tillsyner, dvs har utförts till följd av 
klagoanmälningar. 

Typ av tillsyn Antal tillsyner 2021

Lag om skydd mot olyckor (LSO) 485

Lag om  skydd mot olyckor, avgränsad 
(LSOA) 24

Lag om brandfarliga och explosiva 
varor (LBE) 84 

Lag om brandfarliga och explosiva 
varor, avgränsad (LBEA) 20 

Lag om skydd mot olyckor och lag om 
brandfarliga och explosiva varor (LSB) 50 

Lag om skydd mot olyckor, farlig verk-
samhet (LSOF) 3

Totalt 666

Efterkontroller 88

Coronapandemin har ur ett tillsynsperspektiv medfört 
följande svårigheter.

 ▪ Vissa verksamheter har bedömts helt olämpliga att 
utföra tillsyn på till följd av riskerna för smitta. De 
vårdverksamheter som legat i plan att genomföra 
tillsyn på 2020–2021 har av denna anledning utgått 
eller fått förändras. Detta rör i huvudsak sjukhus 
(särskilt skyddsvärda objekt) och vårdboenden.

 ▪ Restaurangnäringen har varit hårt drabbad under 
pandemin, vilket medfört både stor förändring 
inom de enskilda verksamheterna och låg aktivi-
tet. SSBF har av denna anledning under pandemin 
bedömt att enbart restauranger där SSBF mottagit 
klagoanmälningar om brister har besökts.

 ▪ Flera verksamheter har periodvis stängt sin 
verksamhet, exempelvis gym, teatrar och andra 
idrottsanläggningar vilket både medfört svårighe-
ter att kunna genomföra tillsyn, men även ett för 
tillfället minskat behov av kontroll av detta. 

 ▪ De tillsyner som genomförts har fått genomföras 
med stor tillförsikt, vilket innebär delvis omlagt 
förfarande anpassat för rådande pandemisituation. 
Förfarandet har i delar blivit tidskrävande.

 ▪ Många ombokningar har fått genomföras på grund 
av sjukdomssymptom antingen hos motpart eller 
SSBF:s tillsynsförrättare.
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Tillståndsprövning enligt lagen om brandfarliga 
och explosiva varor
SSBF är tillståndsgivande myndighet enligt lagen om 
brandfarlig och explosiv vara, LBE. Tillståndsprocessen 
innebär att granska inkomna tillståndsansökningar utifrån 
fasta kriterier och fatta beslut om tillstånd ska medges 
eller ej. Förändrad lagstiftning kring explosiva varor har 
trätt i kraft halvårsskiftet 2021, och detta har påverkat 
antalet ansökningar om tillstånd. Uppskattat var det om-
kring 150 verksamheter som hade behov av att i enlighet 
med den förändrade lagstiftningen söka om sina befintliga 
tillstånd under hösten, och genomgå en fördjupad pröv-
ning av brandförsvaret och Polismyndigheten i samverkan. 
Konsekvenserna av lagförändringen har påverkat alla 
verksamheter som arbetar med brandfarliga och explosiva 
varor.Processer och riktlinjer för de fördjupade myndig-
hetskontrollerna har inte kunnat implementeras i den takt 
som takt som lagstiftaren önskat/bedömt. 

SSBF har under hösten och vintern arbetat med utveckling 
av strukturer och samordning inom arbetsprocessen för 
tillståndsprövning. Fortsatt utvecklingsarbete kommer att 
ske under 2022.

Under år 2021 har SSBF mottagit ansökningar om

 ▪ Tillstånd brandfarlig vara: 232 stycken.

 ▪  Tillstånd explosiver: 117 stycken.

 ▪  Anmälningar, prövning av sökande/föreståndare/
deltagare: 72 stycken.

SSBF har efter beslut av direktionen utfärdat tre beslut om 
avslag. Samtliga har överklagats till Länsstyrelsen.

Sotning och brandskyddskontroll
Brandskyddskontroll ska utföras med frister om tre eller 
sex år. Enligt nu gällande frister ska cirka 31 000 objekt 
kontrolleras och 58 000 objekt sotas årligen. I uppdra-
gen för brandskyddskontroll ingår det att kontrollera att 
sotning utförs. 

Sotning och brandskyddskontroll sköts av upphandlade 
entreprenörer enligt frister. Under våren har tilldelning ef-
ter upphandling av entreprenörer skett, avseende sotning 
och brandskyddskontroll. Detta avsåg kommunerna Solna, 
Sundbyberg, Vaxholm och Österåker. Arbetet fortsätter en-
ligt planering med att upphandla och teckna nya avtal och 
bedöms avslutas under 2023, då sista ”nya” avtalen träffas. 

Fortsatt arbete har skett under året med att bygga upp ett 
nytt system för att kunna upprätthålla en digital kontroll-
bok avseende sotning. Syftet med den digitala kontrollbo-
ken är att löpande kunna följa upp entreprenörernas arbe-
te och fristuppfyllnad på ett enkelt och effektivt sätt, samt 
att säkerställa kontroll och uppdatering av sotningsdata 
mellan förbundet och entreprenörerna. Arbetet är i hu-
vudsak genomfört för sotningsdistrikten inom Stockholm, 
Solna/Sundbyberg samt Österåker/Åkersberga. För övriga 
distrikt fortsätter implementeringen av det nya systemet, 
som förväntas vara infört fullt ut under 2023.

Införa ny modell för hållbar sotningsverk-
samhet
Implementering av en ny modell för hållbar sotning har 
skett i Solna/Sundbyberg och Österåker/Vaxholm under 
årets första månader. Genom att träffa tilläggsavtal med 
SSBF:s övriga entreprenörer har dessa frivilligt åtagit sig 
att börja använda den mer miljövänliga sotningsmetoden 
roterande undertryckssotning, samt att möjliggöra att 
brandskyddskontroll ska kunna ske underifrån i fastighe-
ter där säkert tillträde till taket inte kan ske. Modell för 
samverkan och uppföljning samt att nya taxor för tjänsten 
har införts.
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Utvecklingsmål

I handlingsprogrammet för 2016–2019 (2020–2021) anges 
tre utvecklingsmål för det förebyggande arbetet under 
perioden. Dessa grundar sig bland annat i den förmåge-
bedömning och riskstudie som gjordes inför arbetet med 
handlingsprogrammet. De tre utvecklingsmålen återkom-
mer i de årliga verksamhetsplanerna och ges olika tyngd 
olika år. 

Under 2021 har vi framförallt arbetat med utvecklingsmå-
len 2 och 3.

1. SSBF ska utveckla sin förmåga att analysera och 
lära av inträffade händelser.

2.  SSBF ska utveckla sin förmåga att förmedla kun-
skap om olyckor till rätt aktörer.

3.  SSBF ska utveckla sättet på vilket det egna arbe-
tet med att förbygga olyckor styrs, inriktas och 
utvärderas.

SSBF ska utveckla förmågan 
att förmedla rätt kunskap kring 
olyckor till rätt aktörer

Verka aktivt för att skapa forum och kon-
taktytor mot samhällsaktörer i syfte att 
förebygga olyckor
Orienteringar och platsbesök har skett vid byggprojekt och 
på museum för att säkerställa god insatsförmåga. På grund 
av pandemin har det dock varit svårt att genomföra besök 
och möten i verksamheter i den omfattning som önskas. 
Digitala mötesforum har ersatt dessa för att bibehålla 
dialog med bland annat kommunrepresentanter, skola, 
vaktbolag och näringsidkare för att belysa problematik och 
initiera åtgärder vid behov.

Under året har SSBF:s personal genomfört brandutbild-
ning för polisens insatspersonal i syfte att stärka deras 
förmåga att agera i rökig miljö. 

SSBF:s stationer har under året varit avdelningen för risk-
hantering behjälpliga i arbetet runt höga byggnader och 
nybyggnadsprojekt för att förebygga eventuella olyckor.

Brandstationerna har även gjort flertalet besök hos större 
aktörer såsom Käppala reningsverk för att utveckla dialog, 
kunskapsinhämtning om drift samt kontroll av framkör-
ningsvägar i händelse av olycka.

Avsluta MSB:s och Brandskyddsförening-
ens projekt Lärande från bostadsbränder
Projektet är avslutat och samtlig tjänstgörande personal 
har skrivit rapporter avseende bostadsbränder. Ytterligare 
stöd från SSBF har inte begärts av MSB gällande slutsum-
mering av projektet.  

SSBF ska utveckla sättet på 
vilket det egna arbetet med att 
förbygga olyckor styrs, inriktas 
och utvärderas

Effektivisera SSBF:s roll i att stödja med-
lemskommunerna att ta riskhänsyn i 
samhällsplanering
Ett nytt hanteringssätt av byggärenden har införts, som 
innebär ökad effektivitet och ett bättre stöd till medlems-
kommunerna. Utveckling av arbetsprocessen för stöd till 
medlemskommunernas arbete med fysisk planering har 
också genomförts. Infraprocessen, arbetet med stöd till 
kommunerna i infrastrukturärenden, har kommit igång 
med ökat samarbetet mellan avdelningarna Ledning och 
samverkan och Riskhantering. En inventering har skett av 
tidigare bedömningar och ställningstaganden i de stora 
projekten, i syfte att ensa och likrikta våra bedömningar. 
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Utveckla förmågan att analysera data, dra 
slutsatser och tillvarata kunskap i syfte att 
effektivisera förebyggandearbetet
Framtagning av nya mål för förebyggandearbetet har 
skett inom ramen för arbetet med SSBF:s styrdokument 
med handlingsprogram 2022–2023. Under hösten har 
arbete med en ny förebyggandestrategi genomförts. Att 
nyttja kunskap och dra slutsatser ur undersökningsrap-
porter efter insatser (händelserapporter, kompletterande 
händelserapporter, förstudier och olycksundersökningar) 
har varit ett annat sätt att systematiskt närma sig detta 
verksamhetsuppdrag. Utvecklade arbetsformer för intern 
samverkan mellan dem som arbetar förebyggande inom 
SSBF har tagits fram. Ökad samordning har också skett av 
planeringen mellan olika arbetsområden inom den olycks-
förebyggande verksamheten, till exempel mellan olycksut-
redningar, tillsyn och strategisk kommunikation.

Det pågår ett arbete med skyfallshantering där SSBF 
identifierar kritiska körvägar som kan påverkas vid skyfall. 
Stockholms stad har initierat detta och är involverade för 
att kunna vidta nödvändiga åtgärder. 

SSBF är förberett att snabbt 
och effektivt ingripa när de 
enskilda inte själva kan hantera 
en olycka

SSBF:s räddningsinsatser genomförs av räddningstjänst-
verksamheten, det vill säga utryckningsorganisationen, i 
samverkan med andra aktörer inom ramen för Räddnings-
region Östra Svealand (RRÖS). Räddningsinsatserna ska 
vara snabba, effektiva och säkra för att begränsa skador på 
människor, egendom och miljö.

Räddningsinsatser förbereds genom utbildning, övning, 
fordons- och materielunderhåll samt kompetensutveck-
ling. Orienteringar, det vill säga platsbesök där brandstyr-
korna bekantar sig med den närmaste omgivningen för 
att underlätta en räddningsinsats och metodutveckling är 
andra viktiga delar inför en kommande räddningsinsats. 
För att möta de drabbades och samhällets totala behov vid 
en olycka finns ofta behov av samverkan. Förutom samver-
kan med andra räddningstjänster i regionen sker ett nära 
samarbete med polis och ambulanssjukvård. Samverkan 
sker i flera fall utifrån upprättade avtal där SSBF biträder 
med kunskap, utrustning och personella resurser. Vissa 
avtal innebär regelbundna och frekventa insatser såsom 
avtalet med Region Stockholm kring hjärtstoppslarm. 
Avtal kopplade till specialkompetens innebär få operativa 
insatser, men kräver däremot utbildning, övningar och 
teknisk utrustning för att ha beredskap inför en eventuell 
insats.

Eftersom åren 2020–2021 är präglat av coronapandemin 
är det svårt att se om övergripande trender avseende 

insatsstatistiken håller i sig. Därigenom är det svårt att 
dra några slutsatser om specifika olyckstypers utveckling. 
SSBF ser dock två utvecklingsområden inom vilka det 
fortsatt behöver ske en utveckling. Det ena är den ökade fo-
kuseringen på miljöaspekten i samband med räddningsin-
satser där vår och andra räddningstjänsters hantering av 
exempelvis släckvatten har uppmärksammats i miljö- och 
klimatdebatten. Det andra området är det ökade antalet 
sprängningar som sker i kriminella kretsar och som till 
viss del ställer andra krav på vårt taktiska uppträdande. 
Stora delar av detta hanterar vi genom vår tidigare sats-
ning på pågående dödligt våld, men problemställningen 
måste fortsatt belysas och hanteras.

SSBF:s räddningsinsatser genomförs av de operativa 
resurserna och av ledningsresurser som är fördelade inom 
SSBF:s geografiska område. Räddningsinsatserna ska vara 
snabba, effektiva och säkra för att begränsa skador på 
människor, egendom och miljö. 

Kvalitetsmålen för SSBF:s räddningstjänstverksamhet är 
att: 

 ▪ hjälpen till de enskilda påbörjas så snabbt som 
möjligt vid varje enskild olycka. 

 ▪ hjälpen till de enskilda vid räddningsinsats har god 
kapacitet, noggrannhet och robusthet.
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Räddningsinsatser eller andra 
uppdrag 2021

Antal räddningsinsatser och andra uppdrag dit SSBF har 
blivit larmade har ökat marginellt under 2021 jämfört med 
2020 (ökning med mindre än 1 procent). Antalet rädd-
ningsinsatser och andra uppdrag har under 2021 mins-
kat med 8 procent jämfört med medelvärdet från de tre 
senaste åren. 

Andelen automatiska brandlarm står för 35 procent och 
bränder står för 20 procent av alla räddningsinsatser eller 
andra uppdrag.

Några av de räddningsinsatser och andra uppdrag som har 
ökat respektive minskat är:

 ▪ självmord eller försök till självmord , ökat med 2 
procent, 4 stycken fler än 2020.
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 ▪ brand eller brandtillbud i avfall/återvinning, mins-
kat med 15 procent, 35 stycken färre än 2020.

 ▪  brand eller brandtillbud i fordon eller fartyg, mins-
kat med 25 procent, 99 stycken färre än 2020.

 ▪  drunkningsolyckor/tillbud, minskat med 1 procent, 
1 stycken färre än 2020.

Storstockholms brandförsvar samverkar gränslöst med 
andra räddningstjänster och 6 procent (549 larm) var 
en räddningsinsats eller annat uppdrag inom en annan 
kommun. SSBF har fått hjälp av Södertörns brandförsvars-
förbund vid 252 tillfällen och av Brandkåren Attunda vid 
266 tillfällen.

Bränder och brandtillbud 2021
Antalet bränder och brandtillbud var lägre 2021 än fö-
regående tre år. Totalt registrerades 1 778 bränder eller 
brandtillbud inom SSBF:s geografiska område.

Brand eller brandtillbud, ej i byggnad delas in i följande 
underkategorier:

 ▪ brand i skog eller mark

 ▪ brand i fordon/fartyg

 ▪  brand i avfall/återvinning

 ▪  annan brand

Cirkeldiagrammet visar fördelning av händelsetyper för 
brand eller brandtillbud, ej i byggnad. 

I tabellen nedan presenteras fördelningen mellan de olika 
underkategorierna för åren 2018–2021.

Händelsetyp 2018 2019 2020 2021

Brand i skog och mark 654 667 446 352

Brand i fordon/fartyg 468 403 384 281

Brand i avfall/återvinning 303 241 264 191

Annan brand 263 173 156 117

Antal räddningsinsatser eller andra uppdrag där SSBF larmats.

Antal bränder och brandtillbud, 2018-2021.
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För samtliga underkategorier inom händelsetypen brand 
eller brandtillbud, ej i byggnad har antalet insatser minskat 
under 2021 jämfört med föregående år.

Andelen bränder där brandorsaken bedömts vara avsikt-
lig uppgick till 23 procent under 2021. De flesta avsiktliga 
bränderna var brand eller brandtillbud ej i byggnad.

För brand eller brandtillbud i byggnad var mänsklig hand-
ling utan avsikt vanligast.

Okänd orsak
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Naturföreteelse
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Bränder eller brandtillbud i skolor och förskolor samt 
fritidsgårdar redovisas för samtliga brandhändelsetyper. 
Vanligast är dock händelsetypen brand i byggnad som stod 
för drygt 80 procent av alla bränder eller tillbud i skolor 
och förskolor under 2021. 

Antalet bränder eller tillbud i skolor, förskolor eller fri-
tidsgårdar är något lägre jämfört med medelvärdet från de 
senaste fem åren. 

Antalet bränder i bostad är på samma nivå som föregående 
år. Förändring av frågeställningarna för dokumentation 
av räddningsinsatser har även inneburit att fler kategorier 
är inkluderade i begreppet bostad. Tidigare år har enbart 
brand i vanligt boende visats i årsredovisningen.

I samlingsnamnet brand i bostad inkluderas i de nya fråge-
ställningarna även:

 ▪ elevhem/studenthem

 ▪  gemensamhetsboende 

 ▪  seniorboende 

 ▪  särskilt behovsprövat boende

 ▪  trygghetsboende

För att kunna jämföra mellan åren används begreppet 
utvecklad brand vid ankomst. Det innebär att branden har 
spridit sig utanför startföremålet vid ankomst. Då sorte-
ras de mindre tillbuden bort. Statistiken visar att antalet 
utvecklade bränder är på samma nivå de senaste åren.

Bränder i bostad år 2018–2021.Brandorsak för bränder/brandtillbud inom SSBF:s kommuner.

Antal skolbränder inom SSBF:s kommuner, 2018–2021.
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Drunkningsolyckor eller drunkningstill-
bud 2021
Antalet drunkningsolyckor eller drunkningstillbud fortsät-
ter att vara på ungefär samma nivå som för 2020. Drunk-
ningsolyckorna inträffar till stor del på sommaren eller på 
vintern när personer går genom isen.

Under år 2021 omkom sju personer inom SSBF:s geogra-
fiska område. Fyra av dessa personer omkom mellan maj 
och augusti. Antalet omkomna är lägre än genomsnittet 8 
omkomna för perioden 2018–2020.
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Trafikolyckor 2021
Av de 671 trafikolyckorna inträffade 623 st (93 %) inom 
SSBF:s geografiska område. Antal trafikolyckor under 
åren 2020–2021 ligger på ungefär samma nivå, men antal 
trafikolyckor har minskat jämfört med åren innan pande-
min. Mellan klockan 15–19 inträffade flest antal olyckor 
per timme, totalt 233 stycken, vilket kan bero på att det är 
rusningstid mellan dessa tider. Lägst antal olyckor inträf-
fade på söndagar, 79 stycken, och högst antal på onsdagar, 
117 stycken.

      

Drunkning 2018 2019 2020 2021

Antal omkomna i drunk-
ningsolycka

9 6 10 7

Antal trafikolyckor år 2018–2021.

Antal drunkningsolyckor eller tillbud år 2018–2021.

Antal omkomna i drunkningsolyckor år 2018–2021.
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SSBF planerar och genomför 
sin räddningsinsats så att hjäl-
pen till enskilda påbörjas så 
snabbt som möjligt vid varje 
enskild olycka

De enskilda kan känna sig trygga i att SSBF kommer till 
deras hjälp när en olycka inträffar som de inte själva kan 
hantera. Vi har resurser för att ingripa i syfte att förhindra 
och begränsa skador på människor, egendom och miljö.

Larma rätt resurs till rätt händelse och 
leda samt utföra räddningsinsatser enligt 
lagen om skydd mot olyckor och andra 
operativa avtalsuppdrag
Under året har SSBF genomfört ett kvalitetsutvecklingspro-
jekt avseende ledning av räddningsinsatser. Resultatet har 
lett till att ett antal förbättringsåtgärder avseende både den 
övergripande och skadeplatsnära ledningen genomförts.

Samtlig personal genomför fortlöpande utbildning för att 
kunna genomföra insatser och andra avtalsuppdrag på 
ett tillfredställande och effektivt sätt. Insatsplanering och 
upprätthålla objektskännedom utförs kontinuerligt.

Räddningsavdelningen rapporterar avvikande utalarme-
ringar i IA-systemet när de inträffar, så att utredning kan 
göras tillsammans med Räddningscentral Mitt. 

Planera och genomföra räddningsin-
sats så att hjälpen till enskilda påbörjas 
så snabbt som möjligt vid varje enskild 
olycka
Medarbetare från avdelning Ledning och samverkan har 
bistått med tekniskt kunnande avseende installeringen och 
igångsättandet av nytt digitalt framkörningsstöd.

Installerandet av IT fordon är utfört. Detta hjälpmedel 
underlättar de operativa styrkornas förmåga att påbörja 
insats så snabbt som möjligt.

Orientering av områden och bebyggelse görs kontinuer-
ligt och nya objekt tas med i detta arbete. Respons- och 
anspänningstider följs upp årligen och taktik och metoder 
utvecklas i dialog mellan grupperna och genom övning av 
olika scenarier. 

Planera och genomföra insatser så att  
responstiden blir så kort som möjligt 
med bibehållen kvalitet
Medarbetare på avdelning Ledning och samverkan har 
under året deltagit i tillsynen av farlig verksamhet på bland 
annat Seveso anläggningar. Syftet har varit att tillsammans 
med anläggningsägaren gå igenom förutsättningarna för 
att leda och genomföra effektiva räddningsinsatser avseen-
de liv, egendom och miljö.

Orienteringar, utbildningar och kunskapskontroller för 
ökad lokalkännedom och förmåga sker löpande i varje 
grupp på samtliga stationer. Räddningsvärnen i Stock-
holms skärgård bidrar till att responstiden för de perifera 
delarna av vårt område bli så kort som möjligt, vilket i flera 
fall bidragit till en mycket positiv påverkan av insatsen.

Effektivisera räddningsinsatserna med 
processen ”Insatsplanering” 
SSBF har startat upp arbetet med att implementera in-
satsplaneringsprocessen i förbundet. Insatsplanering har 
påbörjats i programmet Helios och har under året foku-
serat på höga byggnader. Implementeringen kommer att 
fortsätta under 2022 innan den bedöms vara fullt på plats i 
verksamheten. 

Genomföra kvalitetsutveckling tillsam-
mans med samverkanspartners utifrån 
samarbetsavtal som reglerar larm och 
ledning
Ledning och samverkan har under året genomfört både 
enskilda och gemensamma kvalitetsuppföljningsmö-
ten avseende Räddningscentral Mitts verksamhet med 
räddningsregionens medlemmar. Under året har det även 
genomförts regelbundna kvalitetsuppföljningsmöten med 
SOS Alarm AB.

Delta i gemensamma kontaktytor mot 
samhällsaktörer i syfte att förebygga 
olyckor och upprätthålla god samverkan
Personal på brandstationerna träffar kontinuerligt polis 
och personal från kommun/stadsdel i syfte att skapa 
kontakter, kommunicera och planera kring händelser som 
berör respektive organisation. 

På Lidingö inleddes under hösten medverkan i kommunens 
arbete med suicidprevention i kommunala skolor.
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SSBF har utvecklat utbildningen i avancerad indikering 
ihop med MSB och Räddningstjänsten Storgöteborg. 
Samarbetet med Kustbevakningen och Sjöfartsverket när 
det gäller förmågan att genomföra MIRG-insatser (Mari-
time Incident Response Group) har varit prioriterat under 
perioden och flera övningar har genomförts. Samarbetet 
med MSB omfattar även NUSAR (Nationell urban sök- och 
räddning) och NUSAR-resurserna. 

SSBF har under året också samverkat med andra myndig-
heter och räddningstjänster gällande utveckling av insatser 
med stöd av drönare. 

Vidmakthålla vår förmåga att skriva och 
följa upp händelserapporter samt åter-
koppla från inträffade händelser inom 
organisationen
Utöver distriktens händelserapportgranskare har arbets-
gruppen som arbetar med restvärdesräddning fått utökat 
ansvar att även granska rapporterna utifrån kvalitet. 

Under december månad har alla arbetsledare internt 
genomfört en uppdaterad genomgång av hur händelserap-
porterna ska skrivas och utformas så GDPR uppfylls samt 
att alla får en samsyn kring hur dessa skrivs korrekt.

SSBF:s hjälp till de enskilda  
vid räddningsinsatser har god 
kapacitet, noggrannhet och 
robusthet

Det är av stor vikt för invånarna att räddningsinsatser är 
effektiva, i synnerhet för de som drabbas av olyckor. Lagen 
anger effektiva räddningsinsatser som ett nationellt mål. 
Vad som är att betrakta som en effektiv räddningsinsats 
anges dock inte. SSBF ser att effektivitet i detta samman-
hang är ett mångfacetterat begrepp och har valt att definie-
ra den i tre delar: vår kapacitet, vår noggrannhet och vår 
robusthet.

Vidareutveckla våra beredskapsresurser
Analyser av våra specialresurser och grundläggande för-
mågor genomförs kontinuerligt och vid behov för att kun-
na inrikta verksamheten för framtiden. Arbetet fortlöper i 
stort sett planenligt och består av ett par olika inriktningar 
för året.

Material och resursenheten för långvariga insatser har 
driftsatts i början av 2021 och all berörd personal är 
utbildad.

Projektet mekaniska stegar som ersättning för nuvarande 
resurs har pausats och kommer att återupptas under 2022 
där de framtagna förslagen kommer att bearbetas och 
justeras för att uppdatera tidsplanen gentemot lagd budget 
för införskaffandet och implementeringen av ny utrustning 
i framtiden.

SSBF har genomfört körtidsanalyser som en del av un-
derlaget till SSBF:s övergripande styrdokument inklusive 

handlingsprogram enligt LSO för att redogöra tiden från 
att larmet inkommer till 112 till att första kommunala 
räddningsresurs når samtliga delar av kommunalförbun-
dets medlemskommuner.

Fortsatt utveckling av vår övnings- och 
utbildningsorganisation
Lokal övningsverksamhet fortgår, är välfungerande och 
bidrar även kontinuerligt med instruktörer till övningsan-
läggningarna. Dykorganisationen driver projektet Dykle-
dande brandman, i syftet att stärka insatserna. Projektet 
har bidragit till att höja kompetensen och utbilda fler 
dykledare.

På utbildningsenheten fortgår arbetet med att uppdatera 
och digitalisera utbildningsmaterial. Dessutom har SSBF 
startat ett arbete inom organisationen för att utveckla våra 
befäl i ledarskapsförmågor.

Fortsätta utveckla den regionala  
samverkan
Räddningsregion Östra Svealand
Arbetet med att utveckla och förbättra samarbetet med 
räddningstjänsterna i närområdet fortsätter, och under 
året har SSBF tillsammans med åtta andra räddningstjäns-
ter tagit ytterligare viktiga steg på vägen och inlett ett sam-
arbete som heter Räddningsregion Östra Svealand (RRÖS).

SSBF samarbetar med de åtta andra räddningstjänsterna 
i allt fler frågor och sedan länge finns ett samverkansavtal 
om gränslös samverkan och en gemensam organisation för 
kemolyckor som utvecklats under många år. Befälsutbild-
ningarna som genomförs på Rosersberg är ett annat exem-
pel där vi samverkar med de andra räddningstjänsterna i 
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stor utsträckning. Cheferna i de nio räddningstjänsterna 
har tillsammans kommit överens om att fortsätta utveckla 
vår samverkan och därigenom har RRÖS skapats. RRÖS 
blir dessutom gemensamt en ännu starkare röst i Rädd-
ningstjänstsverige.

I samarbetet ingår nio räddningstjänster:

 ▪ Brandkåren Attunda

 ▪ Räddningstjänsten Enköping-Håbo

 ▪  Räddningstjänsten Gotland

 ▪  Räddningstjänsten Norrtälje kommun

 ▪  Räddningstjänsten Sala-Heby

 ▪  Storstockholms brandförsvar

 ▪  Södertörns brandförsvarsförbund

 ▪  Sörmlandskustens Räddningstjänst

 ▪  Uppsala brandförsvar

De nio räddningstjänsterna är anslutna till två rädd-
ningscentraler, Räddningscentral Mitt (RCM) i Täby och 
Räddningscentralen Stockholms län (RCSL) i Lindvreten. 
Avsikten är att de två räddningsledningssystemen ska 
arbeta gemensamt, enhetligt och samstämt. Genom att 
arbeta enhetligt underlättas samverkan. De sju räddnings-
tjänsterna som är anslutna till Räddningscentral Mitt 
kommer även i fortsättningen att vara det.

Under hösten har även ytterligare steg tagits för att stärka 
samarbetet och för att utveckla vår ledningsförmåga har 
det tagits fram ett gemensamt styrdokument som beskri-
ver hur SSBF tillsammans med de andra i RRÖS ska kunna 
leda effektiva räddningsinsatser. Det gemensamma styrdo-
kumentet för ledning av räddningsinsatser harmoniserar 
även med förändringarna i LSO, den nya föreskriften om 
ledning samt MSB:s handbok Enhetligt ledningssystem 
för kommunal räddningstjänst (ELS). Det gemensamma 
ledningsdokumentet för RRÖS skapar bättre förutsättning-
ar för snabb resursuppbyggnad, uthållighet, tillgång till 
spetskompetens och förmåga att bibehålla god beredskap. 

De två räddningsledningssystemen med respektive rädd-
ningscentral ska arbeta tillsammans och på samma sätt. 

Övriga samverkansformer
Samverkan sker på flera olika nivåer och områden. Här kan 
nämnas material och resursenheten som nyttjas av hela 
räddningsregionen, SSBF:s regionala samarbete med Kust-
bevakningen samt SSBF:s specialförmåga inom ras och 
tung räddning som verkar med sin specialistkompetens 
inom hela regionen. 

Vid trafikolycka med det mycket giftiga ämnet fenol i 
Enköping bistod SSBF med resurser för tung räddning och 
kemkompetens för att klara insatsen.

På planerings- och ledningsnivå fortsätter samarbetet mel-
lan ledningscentraler och det planeras även samverkans-
övningar med andra förbund. Samarbetet kring suicidpre-
vention, SPIS, fortsätter också. Dessutom har medarbetare 
från Ledning och samverkan lett, planerat och deltagit i de 
regionala ledningsutvecklingsdagarna i Rosersberg.

Säkerställa personell kapacitet och ro-
busthet vid särskild tillfällen och händel-
ser samt för att kunna bemanna samver-
kansstab vid behov
Ledning och samverkan har initierat en översyn av stabsar-
betet och stabsrutinerna. Slutrapporten redovisades i 
slutet av december. Justeringsarbetet av stabsprocessen 
genomförs löpande under 2022. SSBF håller personal utbil-
dad för att kunna bidra i stabsarbete vid större händelser. 
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Utvecklingsmål

Utvecklingsmålen innebär en förstärkning av vårt orga-
nisatoriska lärande och vår roll i samhällets lärande från 
olyckor som skett. I handlingsprogrammet för 2016–2021 
anges fyra utvecklingsmål för räddningstjänstverksam-
heten för perioden. Dessa grundar sig huvudsakligen i den 
förmågebedömning och riskstudie som gjordes inför arbe-
tet med handlingsprogrammet. De fyra utvecklingsmålen 
ges olika tyngd olika år. 

Under 2021 har SSBF arbetat med utvecklingsmålen 1 och 3. 

SSBF:s räddningstjänstverksamhet ska utveckla: 

1. Förmågan att leda och genomföra stora och 
komplexa insatser och att samverka med andra 
organisationer. 

2.  Samverkan med andra samhällsaktörer, såväl natio-
nella som internationella.

3.  Planeringen för räddningstjänst vid höjd bered-
skap. 

4.  Förmågan att verka vid terrorhändelser.

SSBF:s räddningstjänstverksam-
het ska utveckla förmågan att 
leda och genomföra stora och 
komplexa insatser och att sam-
verka med andra organisationer

Befästa och utveckla förmågan att ge-
nomföra stora och resurskrävande insat-
ser med bibehållen kvalitet över tid, samt 
utveckla strukturen för att genomföra 
effektivare insatser
SSBF utvärderar kontinuerligt våra större insatser för att 
dra lärdomar om hur dessa kan bli bättre. Detta sker bland 
annat genom AAR (After Action Review) och fördjupade 
olycksundersökningar. 

Utrustning för stora och resurskrävande insatser finns 
inom SSBF, bland annat material och resursenhet, kantin-
container och högriskcontainrar, vilket skapar god uthål-
lighet. Rutiner och arbetssätt på skadeplats har skapats 
och utbildning i material och rutiner sker kontinuerligt. 
Personalen är övad att, i samverkan med andra, hantera 
stora och resurskrävande insatser. Det är räddningsregio-
nens samlade operativa resurser och förmågan till ledning 
som säkerställer kvalitet över tid.

SSBF har varit inblandad i stora insatser under året, bland 
annat rasolyckan i norska Gjerdrum, och lärdomen är att vi 
står väl rustade för uppdraget samt att den internationella 
samverkan är god.

Stationerna och yttre befäl har även genomfört samver-

kansövning kring händelser med explosiva varor samt höga 
byggnader.

Förbundets räddningsdykare är efterfrågade nationellt 
där expertisen behövs, bland annat vid fartygskollisionen 
utanför Skånes kust i december. 

SSBF har deltagit som observatörer vid övningar som 
omfattar kommunens krishantering i händelse av höjd 
beredskap.

SSBF har även medverkat vid flera stora övningar tillsam-
mans med andra brandförsvar där MSB varit samman-
kallande. Övningarna har genomförts vid någon av MSB:s 
övningsanläggningar.

Fortsätta att utveckla samverkan med 
andra aktörer på skadeplats 
Ledning och samverkan har aktivt deltagit och varit 
drivande i utvecklingen av organisationsöverskridande 
sambandsfrågor både regionalt och nationellt.

Samverkan på skadeplats sker utifrån regionala nätverket 
med andra förbund och statliga myndigheter. 

SSBF kunde under hösten genomföra de regionala 
L1-dagarna tillsammans med övriga räddningstjänster i 
Räddningsregion Östra Svealand. Det är gemensamma 
befälsdagar som har fokus på samverkan och en gemensam 
ledningsstruktur. Det kommer att underlätta samverkan på 
skadeplats och ge effektivare räddningsinsatser. 

Räddningsavdelningen har under hösten i samarbete med 
Södertörns brandförsvarsförbund genomfört en gemen-
sam fordonsförarutbildning.  
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SSBF ska utveckla planeringen 
för räddningstjänst vid höjd be-
redskap

Analys och framtagande av SSBF:s krigs-
organisation
SSBF har under året tagit fram en plan för hur krigsorga-
nisationen ska vara utformad. Arbetet bestod i workshops 
där samtliga avdelningar inom organisationen deltog och 
det är resultatet från dessa workshops som har samman-
ställts i en plan för SSBF:s krigsorganisation. Arbetet resul-
terade även i ett förslag för fortsatt arbete med krigsorga-
nisationen, vilket kommer att ske under kommande år.

Utveckling av SSBF:s del i befolknings-
skyddet
Arbetet med att utveckla SSBF:s del i befolkningsskyddet 
är ett långsiktigt uppdrag som till stora delar bygger på en 
dialog med medlemskommunerna.

Under våren har ett samarbete inletts med Räddnings-
tjänsten Storgöteborg och Räddningstjänsten Syd avseende 
analys av räddningstjänstens förmåga under höjd bered-
skap. Arbetet fortgick under hösten och resulterade i en 
skrivelse angående räddningstjänsten förmåga att planera 
inför och agera under höjd beredskap som ska skickas 
till berörda myndigheter under 2022. Inom Samverkan 
Stockholmsregionen (SSR) har ett arbete startats upp som 
syftar till att hitta gemensamma beröringspunkter gällan-
de utvecklingen av det civila försvaret på en regional nivå. 
SSBF deltar i det arbetet som kommer att fortgå under 
kommande år. 

Under hösten 2022 väntas vidare inriktningar avseende 
utvecklingen av befolkningsskyddet komma i och med den 
statliga utredningen om Civilbefolkningens skydd vid höjd 
beredskap. SSBF inväntar kommande utredningar samt 
statliga inriktningar och ska framöver arbeta utifrån dessa.  

Utveckla vår förmåga att agera vid kris 
och svåra samhällsstörningar 
En viktig del i arbetet med att utveckla förmågan att agera 
vid kris och svåra samhällsstörningar är att genomföra 
kontinuitetshantering i SSBF:s verksamheter.

Under våren togs styrdokument i form av policy och rikt-
linjer för arbetet med kontinuitetshantering fram. I styrdo-
kumenteten beskrivs syfte och mål samt arbetsprocessen 
för arbetet med kontinuitetshantering. Styrdokumenten 
har blivit granskade och godkända av förbundsdirektören 
och under 2022 påbörjas arbetet i enlighet med dessa. 

Med anledning av att arbetet med krigsorganisationen 
prioriterades under hösten kommer workshops avseende 
kontinuitetshantering istället att genomföras under våren 
2022. 

SSBF är en attraktiv arbets- 
givare med rätt kompetens  
och god arbetsmiljö som har 
engagerade medarbetare

Attrahera och rekrytera medarbetare 
med rätt kompetens och utveckla befint-
liga medarbetare i linje med förbundets 
mål och uppdrag
För att kunna hantera stora delar av rekrytering till den 
operativa styrkan så har SSBF sedan ett flertal år en 
rekryteringsgrupp bestående av representanter från olika 
avdelningar i organisationen. Gruppens uppdrag är att 
utifrån ansvarig chefs beställning genomföra urvalspro-
cess, intervjuer och referenstagning för operativ personal. 
Gruppen kompetensutvecklas fortlöpande och har därför 
god kunskap om metoden kompetensbaserad rekrytering. 
En utbildnings- och planeringsdag har genomförts under 
hösten för hela rekryteringsgruppen.

SSBF:s rekryteringsgrupp har varit involverade vid rekry-
teringen av sommarvikarier brandmän samt vid rekryte-
ring till brandförmän och brandmästare.

Andra rekryteringar som genomförts under året är till 
brandingenjörer, enhetschef, tre biträdande avdelnings-
chefer, biträdande enhetschef, upphandlare, verksamhets 
controller/kommunikatör, brandinstruktörer, arbetsledare 
brandinstruktörer, utvecklingsledare samt brandinspek-
tör. Rekrytering av drifttekniker och supporttekniker har 
påbörjats. 
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Pandemin har varit fortsatt högst påtaglig för alla medar-
betare i organisationen. Stora delar av rekryteringsarbetet 
har därför genomförts digitalt och fungerat väldigt väl.

Jämställdhetsindex 
Den årliga mätningen av Jämställdhetsindex ( JÄMIX) visar 
att 7 procent av SSBF:s tillsvidareanställda är kvinnor. 

har en hög andel tillsvidareanställda och ett lågt antal av-
gångar vilket medför en fortsatt hög organisationserfaren-
het. Uppgifterna i AVI 2021 baseras på uppgifter från 2020.

Förbundet bedriver ett fortsatt aktivt arbete med hälso- 
förebyggande insatser och en god och säker arbetsmiljö för 
samtliga medarbetare.

Hälsoläge
För att på ett övergripande plan kunna följa upp SSBF:s häl-
soläge tillämpas Hälsoindex som utgår från inrapporterad 
sjukfrånvaro. Årets index för icke operativ personal (dag-
tid) har ökat från förra årets index 125 till 130. För operativ 
personal (skiftgående) har en liten minskning skett från 
förra årets index 134 till 132. Detta kan jämföras med annan 
övrig kommunal verksamhet där medianen är 127. 

Både långtids- och korttidssjukfrånvaron ökade under året. 
Långtidssjukskrivningarna ökade med 1,2 procentenheter 
och korttidssjukfrånvaron ökade med 1,6 procentenheter. 
Totalen för både kort- och långtidssjukskrivningarna är 

SSBF har en jämställd ledningsgrupp. Relationen mellan 
andel chefer som är kvinnor och andel anställda kvinnor 
bör i en jämställd organisation vara 1,0. För oss är den 1,37, 
men det kan även ses som ett positivt tecken att vi attra-
herar kvinnor till våra chefstjänster. Index ligger på 123 
för dagtidspersonal och 110 för skiftgående, medianen för 
deltagande kommuner ligger på 120. Uppgifterna i JÄMIX 
2021 baseras på uppgifter från 2020.

Attraktivt arbetsgivarindex 
För att på ett övergripande plan kunna följa upp SSBF:s 
attraktivitet och utveckling tillämpas Attraktiv arbetsgi-
varindex (AVI). AVI beskriver de faktiska arbetsvillkoren 
utifrån ett medarbetarperspektiv. Årets index för såväl 
operativ (skiftgående) som icke operativ personal (dagtid) 
har minskat något sedan föregående år och den skiftgåen-
de gruppen ligger nu på 122 medan dagtidsgruppen ligger 
på 135 – att jämföra med senaste mätningen, då index för 
skiftgående var 140 och dagtid 135. (Branschmedianen 
ligger nu på 122). Ökad sjukfrånvaro tillsammans med en 
ökad övertid gör att indexet minskat under året. Förbundet 
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indexet 1,5 sjukfall/medarbetare och år jämfört med förra 
året då indexet var 1,0. Av 100 tillsvidareanställda är 91 
friska, det vill säga har högst fem sjukdagar fördelat på 
högst tre sjuktillfällen per år där siffran var 93 förra året. 
Uppgifterna i Hälsoindex 2021 baseras på uppgifter från 
2020.
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Lång- och korttidssjukfrånvaro 
Långtidssjukskrivningarna har legat stabilt under hela året 
vilket även gäller korttidssjukfrånvaron fram till septem-
ber då vi fick en större ökning av korttidssjukfrånvaron. 
Information om detta gick ut till ledningsgrupp samt Coro-
nagruppen och bevakning av antalet sjukskrivningar sker 
på samtliga avdelningar samt i regelbunden dialog med 
företagshälsovården för att få deras analys och råd. 

Förebyggande hälsoarbete under 2021
 ▪ Medarbetarenkäten som genomfördes under hös-

ten 2020 har följts upp och arbetet fortsätter ute 
på respektive enhet. En sammanställning för hela 
förbundet har genomförts och finns som underlag i 
det årliga arbetsmiljöarbetet.   

 ▪ I skadepreventivt syfte har samtliga medarbetare 
tillgång till instruktionsfilmer gällande rygg- och 
knäskola samt lyftteknik.

 ▪ Grundutbildning av sex nya testledare för fysiska 
tester (rullband, styrka) har genomförts enligt 
planering.

 ▪ Rullbandstesterna för SMO-sökande har anpassats 
utifrån smittläget av covid-19. 

 ▪ Friskvårdsprogram och individuella hälsotester 
har erbjudits personal som inte arbetar operativt. 
De gemensamma aktiviteterna har fortsatt behövts 
begränsas i samband med Covid-19. 

 ▪ Utbildningssatsning för styrkeinstruktörer och 
andra fysinstruktörer har begränsats på grund av 
covid-19. 

 ▪ Årets sommarvikarier fick inför introduktionsut-
bildningen ett träningsprogram för att komma väl 
förberedda till utbildningen. Dessutom genomför-
des en föreläsning i skadeförebyggande och hållbar 
träning under utbildningen.

 ▪ Inköp av tränings- och rehabiliteringsutrustning till 
alla stationer och de båda övningsanläggningarna 
enligt investeringsplan för 2021 är genomfört. 

 ▪ 39 av SSBF:s medarbetare har deltagit i ett forsk-
ningsprojekt på Karolinska Institutet gällande tidig 
knäartros. Syftet är att studera om individuella 

Långtidssjukfrånvaro 2021, antal medarbetare.

Korttidssjukfrånvaro 2021, antal medarbetare.
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specifika träningsprogram kan minska behovet av 
knäoperationer. Sista undersökningarna som var 
planerade till april 2020 kunde ej utföras till följd 
av covid-19 och har fortfarande under 2021 ej kun-
nat återupptas. Resultatbearbetningen och analyser 
är planerade att göras när Karolinska Institutet 
godkänner denna forskningsaktivitet igen. 

 ▪ Samarbeten med idrottsmedicinska kliniker har 
fortsatt. 

 ▪ Projektet Yrkesprofil är ett samarbete inom Rädd-
ningsregion Östra Svealand med uppdrag att se över 
och hitta gemensamma grunder för tester och krav 
i samband med rekrytering, samsyn gällande årliga 
fysiska tester och en gemensam riktlinje för fysisk 
träning. Ett delprojekt har inom ramen för sam-
arbetet inletts där GIH utifrån vetenskaplig grund 
kommer arbeta fram tester för kondition, styrka 
och balans samt instruktioner för hur testerna kan 
tillämpas för att följa upp och utveckla medarbetare 
inom räddningstjänsten för att skapa ett hållbart 
arbetsliv. Rapport från GIH beräknas kunna lämnas 
till projektgruppen under hösten 2022.

Avvikelsehantering för en bättre och säkrare 
arbetsmiljö
Respektive enhetschef tar emot och utreder de anmälningar 
i systemet för avvikelsehantering RIA som berör den egna 
enheten. Många av utredningarna bidrar till att skapa en 
bättre och säkrare arbetsmiljö i organisationen. På varje 
enhet finns också ett skyddsombud som hjälper till att 
identifiera möjliga risker i verksamheten. Enhetschef och 
skyddsombud samverkar kontinuerligt på respektive enhet 
och genomför varje år en skyddsrond avseende  
arbetsmiljön.

Medicinsk rådgivning 
I de medicinska ärendena har rådgivning lämnats eller 
vidarekopplats till SSBF:s nätverk av specialistläkare, 
fysioterapeuter, naprapater eller kiropraktorer alternativt 
företagshälsovården.

Krisstödsgruppen har under året stöttat brandmästare och 
brandmän efter mentalt krävande insatser som vid insats 
med många döda i brand eller bilolycka, person under tåg, 
suicidhädelser och olyckor med barn inblandade.

Skyddskommittén har hållit åtta möten under året. Ämnen 
som tagits upp är bland annat hälsoläget hos personalen, 
arbetsskador och tillbud, omorganisation, nya riktlinjer 
och policyer samt nya arbetsmetoder. 

Anmälda arbetsskador under året
Under året har 31 arbetsskador rapporterats. Nio av 
skadorna ledde till sjukfrånvaro. Tio skador uppstod under 
insats, nio vid övning, fyra på station och fyra vid fysisk 
träning. Övriga fyra vid olika tillfällen. Flest av skadorna 
som ledde till sjukfrånvaro, fyra stycken, uppstod under 
fysisk träning.

Månad Med frånvaro Utan frånvaro Totalt

December 2020 1 3 4

Januari 0 2 2

Februari 2 1 3

Mars 0 1 1

April 2 2 4

Maj 0 3 3

Juni 0 0 0

Juli 2 3 5

Augusti 0 0 0

September 1 0 1

Oktober 1 6 7

November 0 1 1
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Mål från verksamhetsplan 2021

Identifiera möjligheter till samarbete 
kring SMO-utbildning 
Under våren har arbetet med LIA (lärande i arbete) utveck-
lats. Bland annat har en gemensam introduktionsvecka 
för LIA-eleverna införts, vilket ger totalt fyra veckolånga 
tillfällen per år. Detta är utvecklat i syfte att ge eleverna en 
så bra upplevelse av SSBF som möjligt men även rusta dem 
bättre för sitt framtida uppdrag. 

Tillsammans med Riskavdelningen har Räddningsavdel-
ningen även anpassat LIA-praktiken till de nya förutsätt-
ningarna vad gäller tillsyn, så att eleverna kan ta del av 
tillsynsverksamheten. 

SSBF arbetar kontinuerligt för att kunna ta emot så många 
LIA-elever som möjligt, med bibehållen kvalitet. Under 
våren har SSBF därför identifierat utvecklingsområden för 
att bli ännu tydligare med varför framtida brandmän ska 
välja SSBF. Ett av dessa områden är utvecklat kommunika-
tionsarbete kring LIA-perioderna.

Fortsatt utveckling av hälsoförebyggande 
insatser samt en god och säker arbets- 
miljö för samtliga medarbetare 
Ombyggnationen av Vällingby brandstations tvättstuga, för 
omhändertagande av kontaminerade larmkläder och ut-
rustning, är slutförd. Skyddsronder genomförs kontinuer-
ligt på våra brandstationer i samarbete med skyddsombud. 

Under pandemin har extra städning från extern leverantör 
genomförts och kompletterats med egna rutiner. I tillägg 
har beteenderelaterade rutiner för att minska smittsprid-
ning på stationerna införts. För att underlätta medarbetar-
nas resor till och från arbetet har Räddningsavdelningen 
tillåtit medarbetare att arbeta ett utökat antal pass i följd.  

Utveckling av SSBF:s krisstöd har under året genomförts 
och förslag finns framtaget för beslut av ledningsgrupp. 
Utbildningsinsats för samtliga medarbetare i SSBF är pla-
nerad att ske under 2022.

Fortsatt arbete med följsamhet mot av-
tals-och villkorsfrågor i såväl anställnings-
förhållandet som i övriga typer av avtal 
SSBF fortsätter arbetet med att alltid eftersträva följ-
samhet gentemot gällande regelverk i syfte att såväl öka 
säkerhet som effektivitet i den löpande verksamheten samt 
att motverka eventuella konflikter. 

Med anledning av att avtalsförhandlingarna sköts upp 
under föregående år blev det en förskjutning av löneöver-
syn 2021.

SSBF har under året genomfört lokal löneöversyn för 2021 
med samtliga arbetstagarorganisationer. Under året har 
lönekartläggning och analys samt handlingsplan för jäm-
ställda löner genomförts för såväl 2020 som 2021.  Några 
osakliga löneskillnader utifrån jämställdhetsperspektiv, 
kvinnor jämfört med män, har inte påvisats. 

SSBF är en attraktiv arbetsgivare, med rätt kompetens och 
god arbetsmiljö, som har engagerade medarbetare Mått Målvärde/indikator Resultat Kommentar

SSBF ska vara en attraktiv arbetsgivare som attraherar nya 
medarbetare och utvecklar redan anställda

Arbetsgivarindex (AVI) 

Hållbart medarbetarindex/
medarbetarenkät

Operativa: 120 
Icke operativa: 130

Operativa: 122 
Icka operativa: 125

Uppnått

Mäts ej 2021

Sammansättningen av SSBF:s medarbetare ska spegla sam-
hällets sammansättning utifrån kompetensbehovet

Jämställdhetsindex (JÄMIX) Operativa: 115 
Icka operativa: 130

Operativa: 110 
Icka operativa: 123

Ej uppnått

Den fysiska och psykiska hälsan hos SSBF:s medarbetare ska 
öka. Riskerna för arbetsskador ska beaktas och förebyggas.

Sjukfrånvaro- och arbetsskadestatistik

Hälsoindex

Sjuktal lägre eller lika med 2020

Operativa: 105
Icka operativa: 120

Se text om sjukfrånvaro

Operativa: 132
Icka operativa: 130

Ej uppnått

Uppnått
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Förhandling och överläggningar avseende avtal för rädd-
ningstjänstpersonal i beredskap (RiB 19) har genomförts 
med BRF, Kommunal och Vision.

MBL-processen har i övrigt genomförts i enlighet med 
tidigare lagd planering.

MBL 19 §: Regelbunden Information till arbetstagarorgani-
sationerna.

MBL 11 §: Förhandling vid viktigare förändring av verk-
samhet eller viktigare förändring av arbetsförhållanden.

MBL 38 §: Förhandling av upphandlingsrapport med för-
slag till tilldelningsbeslut.

MBL 10 §: Intresseförhandling, till exempel om lokalt 
kollektivavtal men kan också vara tvisteförhandling, till 
exempel för brott mot kollektivavtal eller MBL.

MBL 64 §: Skadeståndskrav kopplat till tvisteförhandling 
enligt MBL 10 §.

Överläggning: Forum där parterna noga diskuterar igenom 
lösningen av ett komplicerat problem. 

Information enligt MBL 19 § till arbetstagarorganisatio-
nerna där förbundsdirektören varit ordförande, har skett 
vid 23 tillfällen. I samband med informationerna har dess-
utom 30 förhandlingar enligt MBL 11 § och 13 förhandling-
ar enligt MBL 38 § genomförts.  

Utöver dessa tillfällen har tre överläggningar utförts, och 
följande antal övriga förhandlingar skett:

 ▪ Tre tvisteförhandlingar enlig MBL 10 § och 64 §§ 
varav en har gått vidare till central förhandling. 

 ▪ En förhandling enligt MBL 11 § i fråga om avsteg 
från huvudsemester.

Totalt har det varit 73 informations-/förhandlings-/över-
läggningstillfällen med de fackliga parterna.   
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SSBF minskar negativ miljöpå-
verkan och bidrar till en mer 
hållbar utveckling

Stärka förmågan att ta miljöhänsyn i verk-
samheten
Under året har SSBF fått förnyat miljödiplom. Det betyder 
att SSBF:s miljöarbete är kontrollerat och godkänt enligt 
Svensk Miljöbas. Inom ramen för SSBF:s miljöarbete finns 
det systematiska miljöarbetet samt de ständiga förbätt-
ringarna. Miljörevisorn uppmärksammar särskilt enga-
gemanget, den goda ordningen på stationerna och det 
generella lyft miljöarbetet gjort de senaste åren.

Under 2021 har upphandling av ny utfärdare av miljödip-
lomet för Svensk Miljöbas och tillika extern miljörevisor 
utförts. I det nya avtalet ligger också att förse SSBF med 
en webbaserad grundläggande miljöutbildning som alla 
anställda förväntas genomgå. Hittills är utbildningsgraden 
hög, cirka 90 procent.

Under året har SSBF tittat på möjligheten till att få tillgång 
till olika geodata-tjänster kopplat till bland annat dag-
vatten och föroreningar. Detta kommer att fortgå under 
kommande år.

I mitten av december slutfördes projektet M-kurs, ett ut-
bildningspaket om bränders påverkan på miljön. Projektet 
har drivits av RISE åt MSB. SSBF har varit en del av att 
bygga upp utbildningen.

SSBF har under året blivit medlemmar i WIN Guard. En 
organisation som kopplar ihop behov inom räddnings-
tjänst med innovatörer för att på så sätt lösa framtidens 
utmaningar.

På ett par ställen i förbundet hanterar eller utreder SSBF 
föroreningar som orsakats av forna tiders övning med 
skumvätska innehållande PFAS. Dessa platser är Ågesta 
Övningsanläggning, Vallentuna brandstation och Lidingö 
brandstation. SSBF har föreläggande gällande PFAS-för-
orening på Ågesta och Vallentuna brandövningsplats. I 
samråd med miljö och hälsa i respektive kommun tittar 
SSBF närmare på bland annat PFAS-halter kring Lidingö 
brandstation och andra föroreningshalter från slangtvät-
ten på Vallentunas station.

SSBF kommer att arbeta vidare med att fasa ut den 
PFAS-haltiga skumvätska som används för att släcka 
brand i brandfarlig vätska. En plan för genomförande av 
utfasningen har dragit ut på tiden då ny information och 
ny kunskap ständigt tillkommer. MSB har under hösten 
gjort en förfrågan om räddningstjänsterna har PFAS-haltig 
skumvätska som behöver samlas in. SSBF har inventerat all 
skumvätska och anmält intresse för detta. Själva bytet till 
en fluorfri vätska kan inte genomföras i dagsläget utan att 
en metod för att sanera tankarna finns framtagen.

På några av brandstationerna testas ett silikonbaserat im-
pregneringsmedel till larmställen istället för det befintliga 
som innehåller PFAS. Efter första tertialet 2022 ska försöket 
utvärderas. Faller testet väl ut kommer det att ersätta den 
PFAS-haltiga impregneringen som finns i larmställen idag.

Minska utsläppen från våra transporter 
Under året har SSBF tittat närmare på hur vi ska komma 
vidare med att ytterligare minska utsläpp från våra fordon. 
SSBF ställer krav på utsläppsnivåer i samband med inköp 
av fordon och tittar på detsamma för de större båtarna.

En översyn pågår av hur ett ökat användande av det alter-
nativa drivmedlet HVO (hydrerad vegetabilisk olja) kom-
mer att påverka verksamheten, både ur ett miljöhänseende 
men också ur ett kostnadsperspektiv. Arbetet förväntas 
presenteras under första tertialet 2022.

För att möjliggöra för medarbetarna att genomföra resan-
de i tjänsten på ett sätt som främjar miljön och individens 
hälsa har SSBF köpt in ett antal elcyklar som främst kom-
mer att nyttjas av de som jobbar inom den förebyggande 
verksamheten. Genom att samla in elektronik som släppts 
från verksamheten till återbruk och återvinning har SSBF 
bidragit till att 1 296 kilo CO² inte har släppt ut.

Säkerställa relevanta miljökrav i upp-
handlingar
I varje upphandling ställs relevanta miljökrav på varan eller 
tjänsten. Ett kvalificerande krav som ställs på anbudsgivare 
är att de ska ha ett aktivt och systematiskt miljöarbete med 
ständiga förbättringar. Anbudsgivare ska kunna uppvisa en 
certifiering från en oberoende organisation eller redogöra 
för sitt interna miljöledningssystem.
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Redovisning av relevanta miljöhändelser

2017 
 ▪ Tjänsten som miljöstrateg tillsätts under april. 

 ▪ Miljöutredning utfördes. 

 ▪ Nya miljöaspekter. 

 ▪ Bastal för CO²-beräkning. 

 ▪ Avtal på el från förnybar källa. 

 ▪ Miljörevision och besök på alla brandstationer. 

 ▪ Test av produkter som miljöbättre alternativ. 

 ▪ Miljömärkt avfettningsmedel samt absorptions- 
medel. 

 ▪ Miljömärkt lagstiftning.

2018 
 ▪  SSBF påbörjar sanering av PFAS utanför Åkersberga 

gamla brandstation. 

 ▪  Ny miljöpolicy. 

 ▪  Ny miljöhandbok på intranätet. 

 ▪  Nätverket för miljöfunktioner inom räddnings-
tjänst startas upp. 

 ▪  Miljöinformation har genomförts på 
avdelningsmöten. 

 ▪  Överblivet material skänkt till Chile. 

 ▪  Utbildningen effektivare insatser som bland annat 
syftar till att minska spillvattnet vid insats. 

 ▪  Deltagande i internationell övning till sjöss, hantera 
kemikalieutsläpp i maritim miljö. 

 ▪  Test av produkt som miljöbättre alternativ Guppy 
friend 2019.

2019 
 ▪  SSBF inför kryssrutor för A- och/eller B-skum i hän-

delserapporten för att få en bättre bild av skuman-
vändning. 

 ▪  Miljöutbildning för LIA-elever och alla grupper på 
Täby brandstation. 

 ▪  Ny miljöutbildning lanseras. 

 ▪  Projektet ”M-kurs” är en kurs om miljöpåverkan 
från bränder som SSBF är med och utvecklar. SSBF 
har beviljats finansiella medel av MSB. Projektet 
drivs av RISE och SSBF är deltagare i projektet. 

 ▪  SSBF initierar och driver samtal med MSB och de 
andra större räddningstjänsterna om ansvar för 
miljöpåverkan vid insatser. 

 ▪ Uppstart av det interna projektet ”Miljöhänsyn 
under insats vid brand”. 

 ▪  SSBF startar samverkan med Stockholm stad och 
inför modell för ”grön sotning”.

2020 
 ▪  Nya riktlinjer för användning av skum som  

metodval. 

 ▪ Återkommande utbildningsträff för miljöombuden. 

 ▪  SSBF utvecklar miljöutbildning och agerar test-
grupp till utbildningsprojektet M-kurs. 

 ▪  90 procent av medarbetarna har genomfört den 
nya miljöutbildningen vid årsskiftet. 

 ▪  Digital miljörevision från Svensk Miljöbas. 

 ▪  SSBF upprättar nätverk med vatten och  
avloppsverken.

2021
 ▪ Ökad kännedom om vattentäkter och skyddat vat-

ten vid insatser.

 ▪  Miljöombudens roll beslutade av ledningen.

 ▪  SSBF blir medlemmar i WIN Guard.

 ▪  Ökad hänsyn till miljön vid insatser.

 ▪  Sex stycken inspektörscyklar ersätter en del av 
inspektörernas resor i tjänsten.

 ▪  Miljöutbildningen M-kurs är färdig att  
implementera

 ▪  Test av silikonbaserad impregnering på larmställ.
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SSBF är tillgängligt för de en-
skilda och en efterfrågad aktör 
i samhället

SSBF har flera uppdrag som är beroende av ett starkt 
förtroende hos enskilda och andra myndigheter. Det är 
också centralt för verksamheten att vi upplevs som lätta 
och tillgängliga att kontakta. Som ett exempel kan vi 
nämna uppdraget att lämna upplysningar, vägledning, råd 
och annan hjälp till enskilda i frågor som rör vårt verk-
samhetsområde. Enskilda och andra myndigheter ska ha 
förtroende för SSBF:s kompetens och de svar de får samt 
veta vart de ska vända sig. Alla ska bemötas med professio-
nalitet och respekt. Vi bedriver även informationsinsatser 
i digitala och sociala medier i syfte att minska olyckor och 
informera om förebyggande åtgärder.

Säkerställa effektiv kommunikation 
genom systemet av kanaler, aktörer och 
budskap
Arbetet med att utveckla relationerna mellan aktörer, 
kanaler och budskap så att de samverkar effektivt sker 
kontinuerligt. Under 2021 har SSBF fortsatt att utveckla 
och förbättra de digitala kanalerna, dels så att de ska leva 
upp till ny lagstiftning och krav på tillgänglighet, och 
dels så att de ska samspela rent tekniskt och fungera som 
effektiva arbetsredskap och stöd för verksamhetsledning 
och kommunikation under pandemin då många har arbetat 
på distans. Med anledning av detta har SSBF bland annat 
förbättrat digitala funktioner i samband med rekrytering. 
Nya funktioner för FAQ, samt en ny funktion för att snabbt 
och tydligt kunna visa när det råder eldningsförbud inom 
medlemskommunerna har också inrättats. SSBF har även 

arbetat vidare med tillgänglighetsanpassning av webbsi-
dan i syfte att underlätta för riskgrupper och människor 
med funktionsvariationer att kunna ta del av viktig myn-
dighetsinformation, som till exempel brand- och olycksfö-
rebyggande information. SSBF brandinstruktörer har tack 
vare ett nytt avtal som slöts med bostadsbolagen i slutet av 
2020 kunnat fortsätta arbetet med att skapa trygghet även 
under 2021.

Stärka organisationens kommunikativa 
förmåga
Att utveckla en organisations kommunikativa förmåga är 
en kontinuerlig process där man strävar efter ständiga 
förbättringar. Under 2021 har SSBF haft fortsatt fokus 
på internkommunikation kring covid-19 i syfte att skapa 
tydlighet och förståelse för situationen, samt de åtgärder 
organisationen har vidtagit för att säkerställa beredska-
pen inom förbundet. SSBF:s intranät, som är ett digitalt 
verksamhetsledningssystem, har anpassats utifrån den or-
ganisationsanpassning som sjösattes i maj, samtidigt som 
nya funktioner för förenklat handhavande och integration 
med den externa webben har lanserats. Användningen 
av digitala kommunikationsverktyg och utbildningar har 
utvecklats ytterligare i pandemins spår. SSBF har även ny-
utbildat och kompetensutvecklat intranätredaktörer som 
bidrar till en delaktig, levande och värdeskapande digital 
organisation. SSBF har också utbildat nya medarbetare i 
press- och informationstjänst i syfte att upprätthålla och 
stärka organisationens kommunikativa förmåga och skapa 
goda förutsättningar i möten med media. Parallellt med 
detta har fler medarbetare fått bli delaktiga i att skapa och 
använda film som berättarmedium inom olycksförebyg-
gande kommunikation och systematiskt brandskyddsar-
bete.

Delta i externa utredningar och utveck-
lingsuppdrag
SSBF har under året stöttat det nationella projektet ELS 
(enhetligt ledningssystem för kommunal räddningstjänst). 
Projektet drivs av MSB och SSBF:s förbundsdirektör har 
deltagit som representant i projektgruppen. SSBF del-
tar också i den regionala utvecklingen av en gemensam 
doktrin avseende ett enhetligt ledningssystem. Från den 
1 januari 2022 ställs det krav på en övergripande ledning 
genom förändringar i lag om skydd mot olyckor (LSO). 
SSBF under året svarat på remisser avseende föreskrifter 
kopplat till uppdateringarna i LSO. 

SSBF har under 2021 stöttat Gästrike räddningstjänst samt 
Södertörns brandförsvarsförbund med olycksutredningar.

SSBF nyttjar sina resurser effek-
tivt och har en god ekonomisk 
hushållning

Förestående ombyggnationer i förbun-
dets lokaliseringar 
Verksamhetsåret 2021 har för fastighet främst präglats av 
arbetet med en eventuellt stundande renovering av brand-
stationerna Farsta och Kungsholmen. Projekten har under 
året jobbat fram handlingar med status systemhandling för 
de båda brandstationerna. Projektering och framtagande 
av handlingarna har skett i nära samarbete med medarbe-
tarna på de båda brandstationerna för att på så sätt fånga 
upp viktiga verksamhetsfunktioner. Projekten inväntar 
nu nödvändiga politiska beslut för ett vidare arbete med 
projekten. Beslut kring detta förväntas fattas under våren 
2022.
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Ett arbete med framtagande av förslagshandlingar för en 
renovering/ombyggnation av Dyk- och materialdepån på 
Ågesta har påbörjats. Åtgärder som studeras är främst för 
att få en god arbetsmiljö och en mer funktionell logistik/
planlösning över lokalerna. Vid ett eventuellt beslut om 
genomförande kan arbeten påbörjas under hösten 2022. 

Under året har även arbete med grundförstärkningar av 
Brännkyrka brandstation påbörjats och avslutats. Det som 
återstår är att under ett år utföra kontrollavvägningar 
kvartalsvis för att se om gjorda grundförstärkningar är 
tillräckliga.       

Säkerställa att SSBF har ett ändamålsen-
ligt säkerhetsskydd avseende informa-
tionssäkerhet, tillträdesbegränsning och 
säkerhetsprövning 
Förbundets arbete med informationssäkerhetsfrågor har 
intensifierats under året. Arbetet med att färdigställa en 
informationshanteringsplan påbörjades under senvåren 
och beräknas vara klart under våren 2022. En informa-
tionshanteringsplan (dokumenthanteringsplan) är under 
framtagning och har inletts med en processkartläggning.  
I samband med kartläggningen görs säkerhetsklassning av 
informationen.  

En klassning av förbundets information genomförs och det 
är ett arbete som sedan måste ske kontinuerligt. Tidigare 
har klassning endast skett för enstaka handlingstyper. Att 
klassa den egna informationen är något som avdelningar 
och enheter på sikt måste klara på egen hand. För att un-
derlätta detta arbete har informationssäkerhetsstrategen 
tillsammans med säkerhetschef och sakkunnig från IT ar-
betat fram en utbildningsplan för olika grupper i organisa-

tionen. Utbildningarna kommer att påbörjas under 2022. 
En riktlinje för hantering av säkerhetsskyddsklassificerad 
information har också tagits fram under året.

Arbetet med att säkerställa att SSBF har ett ändamålsenligt 
säkerhetsskydd har fortsatt under verksamhetsåret 2021. 
Säkerhetsskyddsanalyser genomförs i samarbete med olika 
verksamhetsdelar och åtgärder vidtas löpande avseende 
informationssäkerhet, fysisk säkerhet och personalsäker-
het. Det handlar i huvudsak om åtgärder så att säkerhets-
skyddsklassade uppgifter inte röjs, förstörs eller ändras. 
Anläggningar där säkerhetskänslig verksamhet bedrivs ska 
skyddas så att obehöriga ej får tillträde. Att medarbetare 
som tjänstgör i säkerhetskänslig verksamhet, där man i sin 
befattning får ta del av säkerhetsskyddsklassade uppgifter, 
är placerade i säkerhetsklass. Under året har dialog förts 
med Säkerhetspolisen avseende genomförda säkerhets-
skyddsanalyser och åtgärder för att förstärka säkerhets-
skyddet.

Under verksamhetsåret har en webbaserad utbildning i 
grundläggande säkerhetsskydd för SSBF:s samtliga an-
ställda publicerats på intranätet med uppdrag till verk-
samhetschefer att säkerställa att alla anställda genomgått 
utbildningen.

Skapa förutsättningar för samt stödja 
arbetet med ett systematiskt säkerhetsar-
bete på lokal nivå 
Verksamhetsårets systematiska säkerhetsarbete på lokal 
nivå har begränsats av att brandstationerna har belagts 
med besöksförbud under stora delar av verksamhetsåret. 
Inför ombyggnation av Farsta och Kungsholmens brand-
stationer har ett samarbete pågått med företrädare för 

verksamheten, fastighetskontoret samt skydd och säkerhet 
i syfte att arbeta fram program- och systemhandling.

Arbetet med att förbättra brand- och inbrottsskyddet, 
personalens säkerhet vid yrkesutövning, en grundläggan-
de IT-säkerhet samt att förbättra SSBF:s förmåga att som 
samhällsviktig verksamhet utföra sitt uppdrag i vardag och 
kris har fortsatt.

Samarbetet mellan SSBF och SOS Alarm har fortsatt under 
verksamhetsåret med målsättningen att förbättra det 
fysiska skyddet av Johannesanläggningen.

Internt på SSBF har ett säkerhetsforum startats upp med 
representanter för IT, information, HR, räddningstjänst 
under höjd beredskap, fastighet och produktionsavdel-
ningarna räddning, ledning och samverkan samt risk-
hantering för att ta ett samlat grepp om det systematiska 
säkerhetsarbetet.

Ta fram handlingsprogram för  
2022–2023 
SSBF har under året uppdaterat och tagit fram SSBF:s över-
gripande styrdokument inklusive handlingsprogram enligt 
LSO 3 kap. 3 och 8 §§ för år 2022–2023 i enlighet med den 
reviderade lagstiftningen LSO med tillhörande föreskrifter. 
Det övergripande styrdokumentet inklusive handlingspro-
gram börjar att gälla den 1 januari 2022.
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Fortsatt utveckling av digitala stödsystem 
och processer 
Installationsprocessen gällande nytt navigations- och 
statusrapporteringssystem samt ledningsstöd till våra ut-
ryckningsfordon har färdigställts under hösten. Projektet 
avslutas därmed och övergår i förvaltning. Totalt har 68 st. 
fordon fått ny IT-miljö.

Upphandlingar för nytt personalplaneringssystem är i 
slutskedet, övriga upphandlingar kopplat till utfasningen 
av verksamhetssystemet Daedalos ligger i fas för att drift-
sättas under 2022. Det nya händelserapporteringssystemet 
som SSBF bygger in i Helios-plattformen planeras att tas i 
drift under 2022.

Flera projekt pågår för att stärka upp IT-miljön kopplat till 
hemtagningen av IT-driften bland annat en ny AD-struk-
tur, uppbyggnad av en säkerhetsmiljö samt driftövervak-
ning.

SSBF har även påbörjat en marknadsanalys för att hitta ett 
ärendehanteringssystem för IT-support och fastighetsrela-
terade ärenden.

Förbundet har under 2021 genomfört en förstudie inför 
upphandling av nytt dokument- och ärendehanterings-
system inklusive digitalt diarium. Detta då nuvarande 
system inte svarar mot organisationens behov. En sä-
kerhetsskyddsanalys och förberedelser för upphandling 
har genomförts. Upphandling påbörjas efter årsskiftet 
2021–2022 och införande av systemet planeras vara klart 
under år 2023.

Räddningsavdelningen är behjälplig i utvecklingen av nytt 
personalplaneringssystem samt ett nytt Learning Mana-

gement System (LMS) som kommer ersätta de befintliga 
aktivitetsmodulerna Detta kommer stärka verksamhetens 
planering samt få bättre överblick över personalens kom-
petenser och hälsa. Driftstart under T2 och T3 2022.

SSBF har införskaffat bättre utrustning för digitala möten, 
vilket bland annat har inneburit att yttre befäl under peri-
oden kunnat genomföra digitala möten med flera grupper 
samtidigt.

Skapa förutsättningar för ökad samverkan
Under 2021 har arbete genomförts med att ta fram en stra-
tegi för förebyggande, i syfte att uppfylla åtaganden i kom-
mande handlingsprogram och att sätta ökat fokus på nära 
olycksförebyggande samverkan med medlemskommuner-
na. I arbetet har det bland annat identifierats målgrupper 
för påverkan inom förebyggande, kanaler för hur SSBF 
når dem, samt budskap/åtgärder för respektive målgrupp. 
Några exempel på åtgärder kan vara ökad samverkan med 
intressenter inom kommunerna som i sin tur kan påverka 
situationen för de mest riskutsatta vid bostadsbränder.

SSBF har också strukturerat om stödet till kommunernas 
samhällsbyggnadsprocesser, i syfte att skapa mervärde och 
effektivitet för medlemskommunerna. SSBF ska effektivt 
stödja kommunerna med utbildning, kompetensuppbygg-
nad, vägledning och sakkunnigt myndighetsstöd kring 
byggnadstekniskt brandskydd och räddningstjänstens 
insatsmöjligheter inom områdena byggnation, fysisk 
planering, infrastruktur, och miljöfarlig verksamhet. Ett 
arbete med att likrikta hanteringen av tillståndsremisser 
gentemot olika medlemskommuner har också genomförts. 

Inom förebyggandeområdet samverkar SSBF inom flera 
nätverk i syfte att öka effekten av det olycksförebyggande 

arbetet och nyttan för medlemskommunerna. Det inne-
fattar bland annat ett flertal nätverksgrupper inom ramen 
för Brandförebyggande samverkan (BFS), där räddnings-
tjänsterna inom räddningsregionen deltar tillsammans 
med ytterligare ett antal geografiskt näraliggande rädd-
ningstjänster. Formerna har förnyats för samarbetet inom 
nätverket Risksam, där risk-, förebyggande- och trygghets-
frågor diskuteras mellan kommunernas säkerhetschefer 
och SSBF. 
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Ekonomisk redovisning 2021
Styrning och uppföljning av den kommunala 
verksamheten

Storstockholms brandförsvar är ett kommunalförbund vars medlemskommuner finansie-
rar huvuduppdraget genom medlemsavgifter. Förbundet ska enligt förbundsordningen, för 
medlemskommunernas räkning, fullgöra de uppgifter som är obligatoriska för en kommun 
att utföra enligt följande lagar: 

 ▪ lagen om skydd mot olyckor

 ▪ lagen om brandfarliga och explosiva varor

 ▪ lagen om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalie-
olyckor

Förbundet kan dessutom biträda medlemskommunerna i den omfattning som respektive 
kommun och förbundet har slutit avtal om, och förbundet får full kostnadstäckning för 
uppdraget samt att samtliga uppdrag enligt denna paragraf särredovisas i förbundets 
budget och redovisning. Storstockholms brandförsvar har som mål att redovisa ett icke 
negativt balanskravsresultat där investeringar finansierats genom det egna kapitalet. 

I verksamhetsplan och budget 2021 framgår att ”en god ekonomisk hushållning är en 
förutsättning för en långsiktig hållbar ekonomi”. Budget för 2021 utgår från beslutade 
medlemsavgifter om 414 kronor per invånare och 17 000 kronor per kvadratkilometer fast 
mark, totalt 604,4 mnkr. Fördelningen mellan medlemskommunerna redovisas i tabellen 

nedan. Invånarantalet ökade jämfört med 2020. Övriga budgeterade intäkter uppgår till 
97,9 mnkr. 

Förbundet redovisar tertialvis till medlemskommunerna en prognos över det ekonomiska 
utfallet liksom utfallet över verksamheten i enlighet med förbundsordningen.

Medlemskommuner 2021 2020

Danderyd 14 053 14 189

Lidingö 20 439 20 313

Solna 34 456 33 844

Stockholm 406 450 401 516

Sundbyberg 21 849 21 083

Täby 30 783 30 585

Vallentuna 20 228 19 955

Vaxholm 5 941 5 950

Värmdö 26 085 25 835

Österåker 24 137 23 829

Summa 604 421 597 100

~ Storstockholms 
~ brandförsvar 



Storstockholms brandförsvars årsredovisning 2021 – 35 –

Måluppfyllelse
Förbundet arbetar i likhet med tidigare år i enlighet med målen i framtaget handlingspro-
gram för åren 2016–2019 (2020–2021). Handlingsprogrammet är i grunden styrande för 
hur verksamheten ska planeras och bedrivas och i alla väsentliga delar kommer vi möta 
uppsatta målnivåer i verksamhetsplanen också för 2021. Vår verksamhet är i grunden för-
beredd och uppbyggd för krissituationer, varför vi också vilar på en stabil grund även under 
rådande omständigheter med en global pandemi. 

Året 2021 har inneburit vissa förändringar och avvikelser gentemot verksamhetsplan och 
budget, men tack vare att förbundet fortlöpande gjort prioriteringar i verksamheten har vi 
fullgjort vårt samhällsuppdrag. Måluppfyllnaden, trots coronapandemins oförutsägbarhet, 

har i huvudsak varit tillfredsställande. 2021 års verksamhetsplan innehöll totalt 43 upp-
drag och av dessa är 39 uppfyllda. Övriga fyra har i varierande grad inte kunnat uppfyllas 
helt utan endast delvis. Mycket verksamhet har bedrivits inom de fyra uppdragen, dock har 
vi inte nått hela vägen varvid de är gula. I huvudsak beror den delvisa måluppfyllnaden för 
dessa fyra uppdrag på att vi inte har kunnat träffa samverkande aktörer som är nödvändiga 
för att genomföra uppdraget, eller att vi prioriterat om resurser till hanteringen av corona-
pandemin. Avvikelserna redovisas under respektive uppdrag. De kvarstående aktiviteterna 
för dessa uppdrag kommer att genomföras under 2022.

SSBF verkar förebyggande mot olyckor och stärker de 
enskildas förmåga att själva förebygga och agera Mått Målvärde/indikator 2021 Resultat 2021

Utvärdering efter genomförd brandskyddsutbildning Deltagarnas nöjdhet med brand-
skyddsutbildningen

Minst 3,7 (av 4) Årets resultat: 3,8

Antal genomförda brandskyddsutbildningar Antal från medlemskommunerna/
övriga

Volym, efterfrågestyrt Genomförda utbildningar under året: 41

Företagarnas nöjdhet med myndighetsutövningen (Insikt) NKI (Öppna jämförelser) Minst bibehålla NKI för respektive 
kommun.

NKI brand i SSBF:s 
medlemskommuner, 
genomsnittligt indexvärde:  81,1 
(81,8 år 2020; 82,7 år 2019)
Per kommun index 2021 (2020)
Danderyd 0 (0)
Lidingö 84 (0)
Solna 81 (84)
Stockholm 85 (83)
Sundbyberg 0 (0)
Täby 75 (79)
Vallentuna 90 (0)
Vaxholm (76 (0)
Värmdö 77 (80)
Österåker 81 (83)

Tillsyn utifrån upprättad tillsynsplan Antal och andel tillsynsbesök som 
föranlett åtgärd

Volym Tillsynsplan: ca 765
Antal ärenden: ca 666
Andel som föranlett åtgärd: ca 50 %
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SSBF verkar förebyggande mot olyckor och stärker de 
enskildas förmåga att själva förebygga och agera Mått Målvärde/indikator 2021 Resultat 2021

Biträda Polisen och andra myndigheter vid utredning av 
olyckor

Antal och andel utfärdade sakkun-
nigutlåtanden, vittnesmål

Enligt efterfrågan Mottagit ca 81 förfrågningar, hanterat samtliga

Antal genomförda olycksutredningar Antal Behovsstyrt Typer av utredningar som har genomförts: 
Kompletterande händelserapporter: 15 st
Förstudier: 8 st
Temautredningar: 2 st
Olycksutredning: 1 st
Uppdragsutredningar: 3 st
Behovs- och trendanalyser: 7 st

Inkomna remisser från andra myndigheter inom SSBF:s upp-
dragsområde ska besvaras inom tre veckor (21 dagar).

Andel inkomna remisser som 
besvarats inom tre veckor

90 % Antal ärenden (ca) 
Detaljplan: 683
Översiktsplan: 6
Bygg: 214 
Infrastruktur: 52 ärenden
MFV: 39 ärenden
Tillståndsärenden: 344 
Andel ärenden som besvarats inom angiven tid: 100 %

Under verksamhetsåret ska samtliga sotningsobjekt kontroll-
eras enligt tidsfrist

Antal genomförda brandskydds-
kontroller

100 % 13 610 objekt tillsynade 1)

Under verksamhetsåret ska samtliga objekt sotas/rengöras 
enligt tidsfrist

Antal genomförda sotningar 100 % 33 370 objekt rengjorda 2)

Beslut om tillstånd av brandfarlig och explosiv vara ska i 
”normala/okomplicerade” ärenden fattas inom tre veck-
or efter inkommen ansökan med komplett underlag. Vid 
komplexa ärenden ska beslut meddelas inom föreskrivna tre 
månader.

Andel ”normala/okomplicerade” 
ärenden som besvarats inom tre 
veckor
Andel komplexa ärenden som 
besvarats inom tre månader

100 %

100 %

Tillstånd brandfarlig vara: 232
Tillstånd explosiv-varor: 117 
Anmälning för prövning av sökande/föreståndare/deltagare: 
72
Andel ärenden som hanterats inom angiven tid: 100 %

Andel ärenden som hanterats inom angiven tid: 100 %

1 För nuvarande är Stockholms stad, Österåker, Vaxholm, Solna och Sundbybergs samtliga objekt 
inlagda i SSBF:s plattform för digital kontrollbok. Arbetet med att ur plattformen implementera 
funktionalitet för statistikuttag på antal aktiva objekt och fristuppfyllnad är under utveckling och 
kommer att färdigställas under 2022. Resterande medlemskommuners register kommer att imple-
menteras i den digitala plattformen under 2023. Bedömning av fristuppfyllnad sker i väntan på detta 
fortsatt analogt, genom rapportunderlag som lämnas årligen från sotarentreprenörer till SSBF den 1 
februari, året efter genomförandeåret. 

2 Fristuppfyllnaden påverkas till viss del av coronapandemin, men även att det varit avtalsbyte i 
Solna, Sundbyberg, Österåker och Vaxholm (vilket innebär en uppstartstid under vilken fristuppfyll-
naden är lägre). Arbetet med implementering av funktionalitet i den digitala plattformen är under 
utveckling och kommer att färdigställas under 2022. Under 2023 kommer samtliga medlemskommu-
ner att vara anslutna till den digitala plattformen. Bedömning av fristuppfyllnad sker i väntan på 
detta fortsatt analogt, genom rapportunderlag som lämnas årligen från sotarentreprenörer till SSBF 
den 1 februari, året efter genomförandeåret.
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Mål: SSBF är förberett att snabbt och effektivt ingripa när den 
enskilda inte själv kan hantera en olycka
SSBF har larmats till 9 387 räddningsuppdrag och andra uppdrag inom våra medlemskom-
muner. Av dessa larm har 8 760 stycken varit prio-1 larm, det vill säga olyckstyper där det 
är vanligast förekommande att det finns liv att rädda och där tidsfaktorn är avgörande. Vid 
andra olyckstyper är tiden att nå den hjälpsökande inte av lika stor vikt. Det för prio 1-larm 
som SSBF följer upp responstiden, vilken är redovisad i tabellen nedan.  

1Under de senaste 4 åren har SSBF:s median för responstid varit runt 8 minuter. Det är inte rimligt 
att medianen för responstiden ska minska varje år med hänsyn till att det alltid kommer finnas en 
tid för larmhantering, anspänning samt körtid. Därför anses det godtagbart att SSBF:s median för 
responstid bibehålls men inte ökar drastiskt.

SSBF är förberett att snabbt och effektivt ingripa när 
den enskilda inte själv kan hantera en olycka Mått Målvärde/indikator Resultat Kommentar

Medianen av responstiden ska minska.1 Jämförelse (hh:mm:ss) 
med föregående år.

00:07:48 00:07:56 Egna beräkningar baserat på faktiska responstider. 

Responstiden vid brand eller brandtillbud i byggnad, 
drunkning och trafikolycka ska understiga 13 minuter i 
90 procent av fallen.

Andel olyckor där re-
sponstiden understiger 
13 minuter

90 % 85 % Av de händelser som inträffade inom SSBF:s geografiska 
område var 8760 bedömda som olycka/ tillbud vid ut-
larmning. För 7408 av dessa var vi framme inom 13 min

Responstiden vid olyckor ska inte överstiga 20 minuter 
på platser med fast vägförbindelse.

Andel olyckor där re-
sponstiden understiger 
20 vid fast vägförbin-
delse

100 % 84 % 89 % av insatserna där responstiden översteg 20 minuter 
hade en larmhanteringstid som var längre än 2 minuter 
vilket indikerar att SSBF inte blev larmade i första skedet.

Responstiden vid olyckor ska inte överstiga 60 minuter 
på öar utan fast vägförbindelse.

Andel olyckor där re-
sponstiden understiger 
60 minuter på öar utan 
fast vägförbindelse

100 % 94 % 4 larm av 68 har överstigit en responstid över 60 minuter. 
Det är: två bränder i skog och mark samt två larm då 
SSBF bistått sjukvården.

~ Storstockholms 
~ brandförsvar 



Storstockholms brandförsvars årsredovisning 2021 – 38 –

Ekonomiskt resultat
Storstockholms brandförsvar har som övergripande ekonomiskt mål att redovisa en bud-
get i balans med självfinansiering av investeringar vilket uppnås genom väl valda priorite-
ringar och god personalplanering. Lättnaderna i restriktionerna till följd av den rådande 
pandemin har bidragit till en återhämtning och till viss del ökning av förbundets intäkter. 
Kostnaderna har under året i huvudsak hanterats genom god personalplanering samt 
prioriteringar i verksamheten. Den ökade sjukfrånvaron har inte fått genomslag då annan 
planerad verksamhet, så som utbildningar och övningar, ställts in större delen av året in 
varvid personalen kunnat nyttjas i den löpande verksamheten. Förbundet visar ett positivt 
balanskravsresultat för 2021 på 7 mnkr. Resultatet har en positiv avvikelse med  
3,1 mnkr mot budget. Det finns variationer på respektive resultatrad gentemot lagd budget. 
Dessa variationer har förklaringar, se nedan, och har hanterats löpande under året. Trots 
rådande pandemi och dess följdkonsekvenser har förbundet hanterat ekonomin med god 
kontroll. Ingångsvärdena för 2021 var en budget i balans där verksamheten skulle bedrivas 
i stort sett oförändrad gentemot 2020.

Intäkter för automatlarm
Intäkter för automatlarm inkluderar även abonnemangsavgifter där utfallet blev 52,4 mnkr 
vilket är en ökning med 1,3 mnkr jämfört med budget. Ökningen härleds främst till de 
lättade restriktionerna som genomfördes i samhället efter sommaren. Sedan halvårsskiftet 
har vi haft en stabil återhämtning av automatlarmsintäkterna. I december ökade intäkterna 
med 58% i jämförelse med samma period föregående år.  Automatlarm är en post som i sig 
är svår att prognosticera då yttre faktorer är styrande och därutöver finns i SSBF:s ambi-
tion och åtagande att också hjälpa till att förebygga och förhindra återkommande onödiga 
larm från exempelvis vårdboenden.

Övriga intäkter
Övriga intäkter har en positiv budgetavvikelse jämfört med vad som budgeterats vilket till 
största del beror de lättade restriktionerna i samhället. Både försäljning av utbildningar på 
våra utbildningsanläggningar och fler genomförda tillsyner har återhämtat sig. 

Finansiella intäkter
Värdeökningen på förbundets placeringar har under året uppgått till 31,3 mnkr.

Lönekostnader (inkl. sociala avgifter och pension)
Kostnader för personal inklusive pensionsavsättningar är förbundets största kostnadspost 
och allokerar drygt 72 procent av de totala verksamhetskostnaderna. Årets personalkostna-
der inklusive pensionskostnader uppgår till 501,5 mnkr. Detta är en avvikelse mot budget 
på 6,1 mnkr. Att kostnaden för personal avviker från budget härleds delvis till att beskedet 
gällande slutskattebesked kom tidigare och därmed har förbundet två års kostnader för 
slutskatt, som för 2019 blev 340 tkr och för 2020 blev 3,2 mnkr. En ökning på posterna för 
övertids- samt semesterlöneskuld på grund av pandemin har även bidragit till avvikelsen 
i lönekostnader. Pensionsskulden ökade med 3,9 mnkr. Förbundet har ett nära samarbete 
med KPA för att öka prognossäkerheten i de levererade pensionskostnadsberäkningarna. 
Under året har förbundet fortsatt arbetet med att optimera personalplanering för att i 
största möjliga mån undvika kostnader för övertid. Sjukfrånvaron till följd av pandemin har 
heller inte påverkat personalkostnaderna i någon större utsträckning då inställda övningar 
och utbildningar gjort att personalen kunnat nyttjas i den löpande verksamheten i större 
utsträckning än planerat

Hyreskostnader
Utfallet avseende lokalhyror uppgår till 36,9 mnkr. I budget 2021 anges att lokalhyres-
kostnad ska uppgå till 40 mnkr. Anledningen till differensen om 3,1 mnkr återfinns i att 
hyrorna regleras utifrån det faktiska utfallet avseende kostnaderna för fastigheterna och 
genomfört underhåll.

Övriga kostnader
Övriga kostnader om 124,5 mnkr är 4,8 mnkr högre än budget. I huvudsak följer de övriga 
kostnaderna den övergripande planering som är lagd för året där de större kostnadsposter-
na IT och telekommunikation, köpta tjänster, fastighetsdrift, materiel samt kommunika-
tion och utbildning ingår. Avvikelsen från budget är ett medvetet val som SSBF har gjort för 
att satsa på materialinköp till våra brandvärn, nya övningsställ till våra utbildningsanlägg-
ningar och genomfört underhåll på våra brandstationer. 

Finansiella kostnader
De finansiella kostnaderna består av bankavgifter, övriga räntekostnader och till störst del 
av förbundets pensionsavsättning. De finansiella kostnaderna uppgår totalt till 8 mnkr 
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jämfört med budgeterade 13,4 mnkr vilket ger en positiv avvikelse med 5,4 mnkr. Avvi-
kelsen är ett resultat av rådande ränteläge i kombination med att årets initiala bedömning 
baserats på prognoser från KPA avseende räntan på pensionsskulden som i sin tur påverkas 
av inflationstakten.

Väsentliga personalförhållanden
Antalet helårsanställda i förbundet per den 31 december 2021 var 734 stycken, varav 41 
deltidsanställda brandmän (RiB). Därutöver har vi 151 frivilliga brandmän i våra brandvärn 
ute på öarna. 

Inför sommaren 2021 rekryterades 25 brandmän som sommarvikarier. Flera av dessa fick 
erbjudande om tillsvidareanställning eller timavlönad visstidsanställning under hösten. 

Av 1 217 052 arbetade timmar under 2021, stod de icke tillsvidareanställda för cirka 2 pro-
cent av arbetstiden. De flesta timavlönade är pensionerade före detta medarbetare som uti-
från sin kompetens bidrar till SSBF:s förmåga, framför allt under huvudsemesterperioden.

Sjukfrånvaron fortsätter att tillskrivas coronapandemin där rekommendationerna att stan-
na hemma även vid milda symptom haft effekt på sjukfrånvaron. Antalet långtidssjukskriv-
na har minskat något jämfört med 2020. SSBF fortsätter att aktivt följa upp långtidssjukriv-
na med rehabiliteringsåtgärder genom ett nära samarbete med företagshälsovården och ett 
organiserat nätverk av rehabiliteringsinsatser som hjälper till med adekvat kvalitetsträning 
i syfte att återfå de sjukskrivna i tjänst så fort som möjligt. 

Personal 2021 2020 2019 2018 2017

Antal anställda¹ 
 män 
 kvinnor

734 
677 

57

746 
691 

55

735 
681 

54

751 
704 

47

737 
694 

43

Sjuktal (%) 
 män 
 kvinnor2

 29 år eller yngre 
 30–49 år 
 50 år eller äldre

5,32 
5,50 
3,98
5,43 
4,62 
6,34

5,59 
5,36 
7,66
5,28 
4,76 
7,38

4,20 
3,60 
9,00
2,60 
3,50 
5,70

4,20 
3,40 

11,60
3,52 
3,78 
5,21

4,80 
– 
–

6,70 
3,30 
7,00

 1 Varav 41 stycken tillhör deltidsstyrkan. Därutöver har förbundet även 151 frivilliga brandmän kon-
trakterade och som tillhör räddningsvärnen. 

2 Då vi har få kvinnor i förbundet så kan enstaka långtidssjukskrivningar hos kvinnor ge ett högre 
sjuktal än det skulle ge för männen. Förbundet jobbar aktivt med rehabilitering för att få tillbaka 
långtidssjukskrivna i tjänst.

Investeringar
Förbundets investeringar uppgick 2021 till 33,5 mnkr. Årets investeringar i fordon utgörs 
av ett släck-/räddningsfordon, en hävare, två ledningsfordon och en genomförd renovering 
av brandbåt Fenix sammantaget 20,1 mnkr. Inom material har träningsutrustning inför-
skaffats för 0,5 mnkr. Inom byggnader och anläggning har bland annat ytterligare ett re-
ningsverk på Ågesta övningsanläggning införskaffats. IT-investeringar består av IT i fordon 
4,9 mnkr och ny videovägg samt styrsystem till RCM 0,8 mnkr. Investeringsvolymen ligger 
strax under budget.

(mnkr) 2021 2020 2019 2018 2017

Fordon och materiel 26,4 22,1 24,9 22,3 25,5

Byggnader och anläggningar 1,3 0,0 1,9 1,0 0,0

IT 5,8 0,3 1,0 6,3 1,1

Summa investeringar 33,5 22,4 27,8 29,6 26,6
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Resultatöversikt

(mnkr) Utfall 2021 Budget 2021 Utfall 2020 2019 2018 2017

Verksamhetens intäkter 95,1 89,1 88,7 93,6 98,2 84,4

Jämförelsestörande intäkt 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Summa 95,1 89,1 88,7 93,6 98,2 84,4

Verksamhetens kostnader -684,5 -673,6 -666,5 -668,0 -647,9 -632,4

Jämförelsestörande kostnad 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Summa -684,5 -673,6 -666,5 -668,0 -647,9 -632,4

Verksamhetens resultat -589,4 -584,5 -577,8 -574,4 -549,7 -548,0

Medlemsavgifter 604,4 597,1 597,1 589,3 580,3 571,9

Finansiella intäkter/kostnader 23,3 -5,6 -7,5 -14,8 -15,9 -13,4

Jämförelsestörande finansiell kostnad 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Årets resultat 38,3 7,0 11,8 0,1 14,7 10,5

Balansräkning (mnkr) 2021 2020 2019 2018 2017

Likvida medel 567,6 648,8 659,1 661,9 648,1

Investeringsvolym 33,5 22,4 27,8 29,6 26,6

Balansomslutning 993,1 937,0 924,1 929,2 888,7

Pensionsförpliktelse inkl. löneskatt 494,1 490,2 501,0 486,5 487,4

Ekonomisk analys (%) 2021 2020 2019 2018 2017

Soliditet 1 21,6 18,8 17,8 17,7 16,8

Självfinansieringsgrad 2 178,9 150,0 98,0 107,0 102,0

¹ Eget kapital i förhållande till totalt kapital

² Justerat resultat (minus avskrivningar och jämförelsestörande poster) i förhållande till investe-
ringsvolym

Balanskravsresultat

(mnkr) 2021 2020 2019 2018 2017

Årets resultat enligt resultaträkningen 38,3 11,8 0,1 14,7 10,5

Avgår: samtliga realisationsvinster1 0,0 0,0 -1,8 -1,5 -1,3

Orealiserade vinster i värdepapper -31,3 -5,5 0,0 0,0 0,0

Synnerliga skäl

Tillägg: förändring diskonteringsränta 
pensioner

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Årets balanskravsresultat 7,0 6,3 -1,7 13,2 9,2

Enligt kommunallagen ska underskott vid balanskravsutredning återställas inom tre år, om 
inte synnerliga skäl föreligger. Inget underskott föreligger att återhämtas de kommande 
åren. Omsättning av avskrivna anläggningstillgångar speglar den specifika verksamhet som 
bedrivs och är i överensstämmelse med god ekonomisk hushållning.

¹ Ska inte räknas bort i balanskravsresultat från och med 2020.
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Resultaträkning

(mnkr) Not 2021-12-31 2020-12-31

Verksamhetens intäkter

Automatlarm inklusive abonnemang 52,4 46,5

Övrigt 1 42,7 42,2

Summa verksamhetens intäkter 95,1 88,7

Verksamhetens kostnader

Personal -428,0 -421,4

Pension -73,5 -62,2

Lokalhyra -36,9 -36,2

Övrigt 2 -124,5 -124,9

Avskrivningar 6 -21,6 -21,8

Summa verksamhetens kostnader -684,5 -666,5

Verksamhetens nettokostnader -589,4 -577,8

Generella statsbidrag och utjämning 0,0 0,0

Verksamhetens resultat -589,4 -577,8

Medlemsavgifter 3 604,4 597,1

Finansiella intäkter 4 31,3 5,5

Finansiella kostnader 4 -8,0 -13,0

Resultat efter finansiella poster 38,3 11,8

Extraordinära poster 0,0 0,0

Årets resultat 38,3 11,8

(mnkr) Not 2021-12-31 2020-12-31

Tillgångar
Anläggningstillgångar 6
Byggnader och mark 36,5 38,1

Maskiner och inventarier 185,2 171,5

Summa anläggningstillgångar 221,7 209,6

Omsättningstillgångar 
Kundfordringar 18,4 20,8
förråd 2,7 2,9

övriga kortfristiga fordringar 7 22,4 29,9

förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 8 23,6 25,0

kortfristiga placeringar 9 136,8

likvida medel 567,6 648,8

Summa omsättningstillgångar 771,5 727,4

Summa tillgångar 993,2 937,0

Eget kapital, avsättningar och skulder
Eget kapital 5

Årets resultat 38,3 11,8

Övrigt eget kapital 176,3 164,5

Summa eget kapital 214,6 176,3

Avsättningar
Avsättningar för pensioner 10-12 494,1 490,2

Summa avsättningar 494,1 490,2

Kortfristiga skulder
leverantörsskulder 38,5 38,5

semesterlöne- och övertidsskuld 53,5 51,7

övriga kortfristiga skulder 13 13,5 10,7

upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 14 179,0 169,6

Summa kortfristiga skulder 284,5 270,5

Summa eget kapital, avsättningar och skulder 993,2 937,0

Balansräkning

~ Storstockholms 
~ brandförsvar 

--



Storstockholms brandförsvars årsredovisning 2021 – 42 –

Panter och ansvarsförbindelser

(mnkr) Not 2021-12-31 2020-12-31

Panter inga inga

Ansvarsförbindelser

Pensionsförpliktelser som inte har upptagits bland 
skulder eller avsättningar

10-12 51,8 50,8

Övriga förpliktelser

Leasingåtagande 15 0,0 0,0

Avtal lokalhyror 16 189,9 127,3

Kassaflödesanalys

(mnkr) 2021 2020

Löpande verksamhet

Årets resultat 38,3 11,8

Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster¹ 23,8 6,3

Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital 62,1 18,1

Ökning (-) minskning (+) kortfristiga fordringar2 -125,5 -23,9

Ökning (-) minskning (+) förråd, varulager 0,2 0,3

Ökning (+) minskning (-) kortfristiga skulder 14,0 11,9

Kassaflöde från den löpande verksamheten -49,2 6,4

Investeringsverksamhet

Investering i byggnader 0,0 0,0

Investeringar i materiella anläggningstillgångar -33,5 -22,4

Försäljning av materiella anläggningstillgångar 1,5 5,7

Kassaflöden från investeringsverksamheten -32,0 -16,7

Årets kassaflöde -81,2 -10,3

Likvida medel vid årets början 648,8 659,1

Likvida medel vid årets slut 567,6 648,8

Förändring likvida medel -81,2 -10,3

1Specifikation av ej likviditetspåverkande poster 23,8 6,3

Justering för avskrivningar 21,6 21,8

Justering för utrangeringar 6,1 0,8

Justering för gjorda pensionsavsättningar -3,9 -10,8

Justering marknadsvärdesförändring av fonder 0,0 -5,5

2 Kortfristiga placeringar 55,5 mnkr ingick i likvida medel år 2020, ingår i år bland kortfristiga  
fordringar med 136,8 mnkr.
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Avskrivningar 
Avskrivningar bestäms med ledning av tillgångarnas anskaffningsvärde och beräknad 
nyttjandeperiod, vilket i allt väsentligt överensstämmer med de i tabellen angivna avskriv-
ningsreglerna. Avskrivningar görs från den tidpunkt investeringen tas i bruk. Förbundet 
tillämpar komponentavskrivning på maskiner och inventarier.

Avskrivningstider Antal år

Fastigheter 25–30 

Fordon 3–20 

Båtar 10–15 

Inventarier, maskiner, utrustning 3–18 

IT-inventarier 3–10 

Fordringar 
Fordringar har upptagits till det belopp varmed de väntas inflyta. Osäkra fordringar som är 
förfallna mer än 90 dagar har skrivits ned.

Placerade medel i fonder har från och med 2021 flyttats från likvida medel till kortfristiga 
fordringar med rubrik Kortfristiga placeringar.

Pensioner 
Enligt gällande regler ska pensionsförpliktelser intjänade före 1998 redovisas som an-
svarsförbindelse utanför balansräkningen. Förbundet redovisar all pension för utryckande 
personal, SAP-R, i balansräkningen, som en avsättning. Bakgrunden till tillämpad redo-
visningsprincip är att vid överlåtelsen av personal från Stockholms stad fick förbundet 
ersättning för hela det pensionsåtagande som övertogs. Stockholms stad betalade vid över-
låtelsen till förbundet det belopp som enligt regelverket (den lagstadgade blandmodellen) 
redovisades som ansvarsförbindelse hos Stockholms stad. Då förbundet erhållit ersättning 
för det pensionsåtagande som är hänförligt till den personal som övertagits från Stock-
holms stad redovisar förbundet detta som en avsättning. 

Ansvarsförbindelse utöver SAP-R som upparbetats i före detta Södra Roslagens brandför-
svarsförbund (SRB) för medlemskommunerna Danderyd, Täby, Vallentuna, Vaxholm och 
Österåker administreras av förbundet. Pensionsutbetalningar från ansvarsförbindelsen 

Redovisningsprinciper
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med lagen om kommunal redovisning (2018:597). 
Storstockholms brandförsvar följer i allt väsentligt rekommendationerna från Rådet för 
kommunal redovisning. I de fall undantag förekommer redovisas de under respektive 
punkt. 

Intäkter och kostnader
Periodisering av intäkter och kostnader har gjorts enligt god redovisningssed. Intäkter har 
upptagits till verkligt värde av vad som erhållits eller kommer att erhållas. 

Jämförelsestörande poster
För att en post ska betraktas som jämförelsestörande ska posten uppgå till ett väsentligt be-
lopp samt vara av ett sådant slag att den inte förväntas inträffa ofta eller regelbundet. 

Resultat
Förbundet gör inte avsättningar till resultatutjämningsreserv enligt den av direktionen 
beslutade riktlinjen för god ekonomisk hushållning och hantering av resultatutjämningsre-
serv, daterad 2014-12-16. 

Materiella anläggningstillgångar 
För att en investering ska betraktas som anläggningstillgång krävs ett värde på minst 100 
tkr och en varaktighet på minst tre år. Anläggningstillgångar har i balansräkningen uppta-
gits till anskaffningsvärdet med tillägg för värdehöjande investeringar och med avdrag för 
planenliga avskrivningar samt eventuella nedskrivningar. 
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faktureras dessa kommuner. Upplysningar om pensionsförpliktelse lämnas i not i balans-
räkningen. Inga medel finns formellt avsatta till pensioner, utan dessa återlånas i verksam-
heten (del av likviditeten) till att finansiera investeringar utan att förbundet behöver ta upp 
extern finansiering. 

Poster inom linjen 
Poster inom linjen är ett redovisningsbegrepp som innebär att ställda säkerheter och an-
svarsförbindelser inte ska ingå som skuld eller avsättning i balansräkningen utan ska anges 
i direkt anslutning därtill. 

Möjliga åtaganden där osäkerhet råder om beloppets storlek och/eller infriandedagen re-
dovisas som ansvarsförbindelser. Under ansvarsförbindelser återfinns pensionsåtaganden 
som är äldre än 1998.

Noter

Not 1 Verksamhetens intäkter 2021 2020

Lokalhyror och arrenden 4,9 4,8

Konsulttjänster 20,2 19,2

Extern utbildning 4,3 4,0

Övriga intäkter 13,3 14,2

Summa 42,7 42,2

Not 2 Verksamhetens kostnader 2021 2020

Reparationen och underhåll 1 14,2 15,7

Entreprenad, köp av verksamhet 10,5 8,4

Bränsle, el och vatten 7,2 7,1

Konsulttjänster 10,7 8,3

Övriga kostnader 81,9 85,4

Summa 124,5 124,9

Not 3 Medlemsavgifter 2021 2020

Danderyd 14,1 14,2 

Lidingö 20,4 20,3 

Solna 34,5 33,8 

Stockholm 406,5 401,5 

Sundbyberg 21,8 21,1 

Täby 30,8 30,6 

Vallentuna 20,2 20,0 

Vaxholm 5,9 5,9 

Värmdö 26,1 25,8 

Österåker 24,1 23,8 

Summa 604,4 597,1 
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Not 4 Finansiellla intäkter och kostnader 2021 2020

Finansiella intäkter

Orealiserade vinster finansiella omsättningstillgångar 31,3 5,5

Övriga finansiella intäkter 0,0 0,0

Finansiella kostnader

Ränta, KPA 7,6 12,8

Övriga kostnader 0,4 0,2

Summa 8,0 13,0

Not 5 Eget kapital 2021 2020

Eget kapital 214,6 176,3

Årets resultat 38,3 11,8

Övrigt eget kapital 176,3 164,5

Not 6 Anläggningstillgångar 2021 2020

Byggnader/anläggningar

IB anskaffningsvärde 61,3 61,3

Årets investeringar 0,0 0,0

Utrangering och avyttring 0,0 0,0

UB anskaffningsvärde 61,3 61,3

IB ackumulerade avskrivningar -23,2 -21,7

Utrangering och avyttring 0,0 0,0

Årets avskrivningar -1,6 -1,5

UB ackumulerade avskrivningar -24,8 -23,2

Summa byggander/anläggningar 36,5 38,1

Not 6 Anläggningstillgångar fortsättning 2021 2020

Fordon/material

IB anskaffningsvärde 364,5 356,4

Årets investeringar 27,7 22,1

Korrigering anskaffningsvärde, enligt anläggningsregistret 0,0 -0,8

Utrangering och avyttring -19,9 -13,2

UB anskaffningsvärde 372,3 364,5

IB ackumulerade avskrivningar -198,2 -192,7

Korrigering värdeminskning, enligt anläggningsregistret 0,0 0,0

Utrangering och avyttring 19,6 12,6

Årets avskrivningar -17,8 -18,1

UB ackumulerade avskrivningar -196,5 -198,2

Summa fordon/material 175,9 166,3

IT

IB anskaffningsvärde 62,5 62,2

Årets investeringar 5,8 0,3

UB anskaffningsvärde 68,3 62,5

IB ackumulerade avskrivningar -57,3 -55,1

Utrangering och avyttring 0,5 0,0

Årets avskrivningar -2,2 -2,2

UB ackumulerade avskrivningar -59,0 -57,3

Summa IT 9,3 5,2

Summa anläggningstillgångar 221,6 209,6
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Not 10 Pensionsskuld och avsättning 2021 2020

Avsättning

Avsatt pensioner 377,3 369,1

Avsatt f.d. ansvarsförbindelse 20,3 25,4

Avsatt löneskatt 96,5 95,7

Summa avsättning 494,1 490,2

Ansvarsförbindelser

Ansvarsförbindelser f.d. SRB1 41,7 40,9

Ansvarsförbindelse löneskatt 10,1 9,9

Summa ansvarsförbindelser 51,8 50,8

Summa avsättningar och ansvarsförbindelser 545,9 541,0

1Ansvarsförbindelser f.d. SRB. Belopp inklusive löneskatt
Danderyd 9,5 9,3
Täby 19,0 18,6
Vallentuna 8,6 8,4
Vaxholm 3,2 3,1
Österåker 11,7 11,4
Summa 51,8 50,8

Not 11 Årets förändring inklusive löneskatt 2021 2020

Summa avsättningar 3,9 -10,8

Summa ansvarsförbindelse 1,0 -1,1

Förändring avsättningar och ansvarsförbindelser 4,9 -11,9

Not 7 Övriga kortfristiga fordringar 2021 2020

Andra kortfristiga fordringar 14,9 15,2

Ingående mervärdesskatt 7,5 14,7

Summa 22,4 29,9

Not 8 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 2021 2020

Förutbetalda kostnader 19,1 17,2

Upplupna intäkter 4,5 1,5

Övriga förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 0,0 6,3

Summa 23,6 25,0

Not 9 Kortfristiga placeringar 2021 2020

SPP Sverige Plus A 85,1 34,6

Öhmans Etisk Emerging Markets 4,1 2,2

Öhmans Global Marknad Hållbar 47,6 18,7

Summa 136,8 55,5

Kortfristiga placeringar ingick i likvida medel år 2020.
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Not 14 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 2021 2020

Upplupen löneskatt pensioner 16,3 19,2

Förutbetalda intäkter 18,3 16,3

Förutbetalda intäkter medlemskommuner 101,1 100,7

Avgiftsbetämd ålderspension 17,8 16,9

Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 25,5 16,5

Summa 179,0 169,6

Not 15 Leasingåtaganden 2021 2020

Minimileasingavgifter

med förfall inom 1 år 0,0 0,0

med förfall senare än 1 år men inom 5 år 0,0 0,0

med förfall senare än 5 år 0,0 0,0

Summa 0,0 0,0

Not 16 Fastigheter 2021 2020

Avser lokaler, indexuppräknade

med förfall inom 1 år 0,0 2,6

med förfall senare än 1 år men inom 5 år 25,3 44,6

med förfall senare än 5 år 164,6 80,1

Summa 189,9 127,3

Not 12 Pensionsförpliktelser Belopp Löneskatt
Belopp inkl. 

löneskatt

Analys pensionsskuldens förändring jan–dec 2021

Avsättning pensioner, IB 394,5 95,7 490,2

Ränteuppräkning 3,8 0,9 4,7

Basbeloppsuträkning 2,4 0,6 3,0

Utbetalning från avsättning -32,4 -7,9 -40,3

Intjänad SAP–R 30,3 7,4 37,7

Övring förändring (beräkning f.d. ansvarsförbindelse) -1,2 0 -1,2

Avsättning pensioner, UB 397,4 96,7 494,1

Summa förändring under året 2,9 1,0 3,9

Ansvarsförbindelse för pensioner, IB 4,9 9,9 50,8

Utbetalning från ansvarsförbindelse -3,0 -0,7 -3,7

Övring förändring (beräkning f.d. ansvarsförbindelse) 3,8 0,9 4,7

Ansvarsförbindelse, UB 41,7 10,1 51,8

Summa förändring under året 0,8 0,2 1,0

Summa 439,1 106,8 545,9

Årets premie är 9,5 mnkr. Aktualiseringsgrad 99,0 procent. Överskottsfond 0 mnkr.

Not 13 Övriga kortfristiga skulder 2021 2020

Skatteskuld 2,2 0,0

Falsklarm (medlemskommuner) 0,0 0,0

Mervärdesskatt 4,2 3,4

Avdragen skatt personal 6,9 7,3

Övrigt 0,2 0,0

Summa 13,5 10,7
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Förväntad utveckling
De kommande åren kommer välfärdsbehoven öka till följd av den demografiska utveck-
lingen. Fram till 2030 bedömer SCB att antalet äldre kommer att öka kraftigt samtidigt 
som befolkningen i arbetsför ålder inte kommer att öka i alls samma takt. Det kommer att 
påverka utvecklingen av skatteintäkter och tillgången till personal. Men det ger även en 
förskjutning av riskbilden där riskgrupper finns utspridda på flera platser i samhället. Det 
ställer i sin tur krav på prioritering, effektivisering och utveckling av verksamheter och 
arbetssätt i kommunerna. Det gäller även räddningstjänsten, som är en viktig del av den 
kommunala verksamheten. 

Det finns också många omvärldsfaktorer som påverkar räddningstjänsten. Även om den 
traditionella verksamheten, att reaktivt rycka ut och snabbt vara på plats när en olycka 
har skett, fortsatt kommer att vara en viktig grund i uppdraget kommer även kraven på 
att arbeta mer förebyggande och långsiktigt att öka. Att komma in tidigare och arbeta 
förebyggande i samhällsplaneringen och samhällsbyggandet kommer att bli viktigare för 
att kunna möta en mer komplex tillvaro med förtätning av städer, klimatförändringar och 
demografiska utmaningar. Det innebär att räddningstjänsten kommer att behöva möta nya 
utmaningar samtidigt som vi behöver bevara förmågan till akuta räddningsinsatser. Även 
det förändrade omvärldsläget kommer ställa nya och utökade krav på räddningstjänsten 
som samhällskritisk verksamhet vid kris, höjd beredskap och ytterst krig.

Storstockholms brandförsvars räddningstjänstverksamhet har i grunden varit konstant se-
dan förbundsbildningen 2009. Förändringar i samhället och av riskbilden har balanserats 
med ett mer effektivt resursutnyttjande och i några fall genom direkta omdisponeringar av 
resurser och kompetenser. Till exempel tillskapades två rörliga taktiska räddningsenheter 
som genom en effektivare personalplanering enklare (och därigenom kostnadseffektivare) 
frigör stationerna för övning och utbildning. I några fall har omfattande satsningar behövt 
ske för att hantera nya utmaningar, varav den viktigaste måste anses vara utvecklingen av 
taktiskt agerande vid en terrorattack och andra former av pågående dödligt våld. 

Det ökade antalet insatser under tiden, från knappt 10 000 insatser vid förbundsbildning-
en till i dag cirka 12 000 insatser, pandemiåren undantagna, har även kunnat hanteras 
genom ett långtgående samarbete inom Räddningsregion östra Svealand. Antalet insatser 
väntas återigen öka vid pandemins slut.   

Den operativa insatsförmågan dimensioneras och normeras praktiskt av ett antal faktorer. 
Riskbilden, det vill säga vilka typer av risker som den operativa insatsförmågan ska möta 
i det geografiska ansvarsområdet, utgör grunden för en svensk räddningstjänst. Utöver 
riskbilden påverkas insatsförmågan direkt av lagstiftning, prioriteringar och avvägningar 
mellan effekt och kostnad. Vidare påverkas den operativa insatsverksamheten av avtal på 
arbetsmarknaden, föreskrifter och bestämmelser, exempelvis inom området arbetsmiljö.

Under 2021 har vi arbetat med att uppdatera handlingsprogrammet och därigenom slå fast 
prioriteringarna för verksamheten 2022–2023. Handlingsprogrammet för 2022-2023 är 
utformat på så sätt att det ska vara tydligt vilken förmåga vi har att hantera de risker som 
finns i samhället, där vår främsta uppgift är att förhindra att bränder och andra olyckor 
inträffar. Det visar även att vi med en ekonomi i balans ska vara en framåtsträvande och 
vidsynt organisation som fortsatt ska placera Storstockholms brandförsvar i framkant i 
räddningstjänstsverige. Handlingsprogrammets inriktningar styr och vägleder vårt arbete 
och vårt mål är att skapa säkerhet och trygghet för de som bor och vistas i våra medlems-
kommuner.
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Statistik räddningsinsatser och andra uppdrag

Nedan redovisas totala antalet larm Storstockholms brandförsvar larmats till de senaste tre 
åren samt några av de vanligaste insatstyperna. Därefter redovisas motsvarande statistik 
per medlemskommun.

Enligt Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps definition i nya händelserapporten 
ingår även statistik vid trafikolycka med självmordsavsikt. 

Insatsstatistik, alla medlemskommuner 2021 2020 2019 2018

Antal omkomna vid brand 6 12 5 4

Antal räddningsinsatser och andra uppdrag 9 936 9 868 10 899 11 528

Brand eller brandtillbud i vanligt boende 674 645 748 776

Automatiska brandlarm utan brandtillbud 3436 3181 3750 4064

Trafikolyckor 671 663 799 782

Hjärtstoppslarm 922 804 840 921

Självmord/försök 201 200 172 151

varav trafikolycka med avsikt 26 29 33 37

Anlagda bränder 410 560 697 672

varav brand i byggnad 103 120 131 114

varav brand ej i byggnad 307 440 566 558

Skolbränder¹ 59 63 60 52

varav anlagda 22 31 34 22

1Skola 43 45 45 39
varav anlagda 17 24 25 16
Förskola 15 17 13 13
varav anlagda 5 6 8 6
Fritidsgård 1 1 2 0
varav anlagda 0 1 1 0
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Insatsstatistik, Danderyds kommun 2021 2020 2019 2018

Antal omkomna vid brand 0 1 0 0

Antal räddningsinsatser och andra uppdrag 252 233 262 276

Brand eller brandtillbud i vanligt boende 11 14 21 13

Automatiska brandlarm utan brandtillbud 134 108 125 140

Trafikolyckor 15 10 13 20

Hjärtstoppslarm 10 18 17 15

Självmord/försök 1 2 3 2

varav trafikolycka med avsikt 1 3 0 3

Anlagda bränder 3 11 10 18

varav brand i byggnad 0 3 4 0

varav brand ej i byggnad 3 8 6 18

Skolbränder¹ 1 2 1 3

varav anlagda 0 1 1 2

1Skola 1 2 1 2
varav anlagda 0 1 1 1
Förskola 0 0 0 1
varav anlagda 0 0 0 1
Fritidsgård 0 0 0 0
varav anlagda 0 0 0 0

Insatsstatistik, Lidingö stad 2021 2020 2019 2018

Antal omkomna vid brand 0 0 0 0

Antal räddningsinsatser och andra uppdrag 239 212 280 292

Brand eller brandtillbud i vanligt boende 19 21 27 19

Automatiska brandlarm utan brandtillbud 75 70 75 96

Trafikolyckor 22 9 21 18

Hjärtstoppslarm 23 23 32 31

Självmord/försök 5 5 3 1

varav trafikolycka med avsikt 0 0 0 1

Anlagda bränder 5 11 9 7

varav brand i byggnad 3 3 2 1

varav brand ej i byggnad 2 8 7 6

Skolbränder¹ 1 2 1 1

varav anlagda 0 1 0 0

1Skola 1 1 1 1
varav anlagda 0 1 0 0
Förskola 0 1 0 0
varav anlagda 0 0 0 0
Fritidsgård 0 0 0 0
varav anlagda 0 0 0 0
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Insatsstatistik, Solna stad 2021 2020 2019 2018

Antal omkomna vid brand 0 0 0 0

Antal räddningsinsatser och andra uppdrag 643 611 697 745

Brand eller brandtillbud i vanligt boende 23 28 29 34

Automatiska brandlarm utan brandtillbud 298 260 301 332

Trafikolyckor 51 50 62 50

Hjärtstoppslarm 55 41 50 52

Självmord/försök 14 6 8 1

varav trafikolycka med avsikt 4 1 1 2

Anlagda bränder 20 23 32 23

varav brand i byggnad 6 3 5 4

varav brand ej i byggnad 14 20 27 19

Skolbränder¹ 5 3 3 2

varav anlagda 4 1 1 0

1Skola 5 3 3 2
varav anlagda 4 1 1 0
Förskola 0 0 0 0
varav anlagda 0 0 0 0
Fritidsgård 0 0 0 0
varav anlagda 0 0 0 0

Insatsstatistik, Stockholms stad 2021 2020 2019 2018

Antal omkomna vid brand 5 8 4 2

Antal räddningsinsatser och andra uppdrag 6487 6473 7212 7673

Brand eller brandtillbud i vanligt boende 395 381 454 480

Automatiska brandlarm utan brandtillbud 2383 2208 2625 2860

Trafikolyckor 334 334 450 438

Hjärtstoppslarm 645 556 586 651

Självmord/försök 129 133 105 87

varav trafikolycka med avsikt 15 19 25 21

Anlagda bränder 290 372 483 474

varav brand i byggnad 76 92 96 83

varav brand ej i byggnad 214 280 387 391

Skolbränder¹ 28 37 37 30

varav anlagda 12 18 25 10

1Skola 22 25 26 21
varav anlagda 8 11 17 6
Förskola 6 11 10 9
varav anlagda 4 6 7 4
Fritidsgård 0 1 1 0
varav anlagda 0 1 1 0
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Insatsstatistik, Sundbybergs stad 2021 2020 2019 2018

Antal omkomna vid brand 0 0 0 2

Antal räddningsinsatser och andra uppdrag 284 280 317 330

Brand eller brandtillbud i vanligt boende 26 31 23 31

Automatiska brandlarm utan brandtillbud 100 93 114 124

Trafikolyckor 17 11 13 17

Hjärtstoppslarm 24 32 33 29

Självmord/försök 1 3 2 7

varav trafikolycka med avsikt 0 0 3 1

Anlagda bränder 18 16 32 27

varav brand i byggnad 5 4 6 10

varav brand ej i byggnad 13 12 26 17

Skolbränder¹ 3 0 2 3

varav anlagda 1 0 1 1

1Skola 1 0 1 3
varav anlagda 1 0 1 1
Förskola 1 0 1 0
varav anlagda 0 0 0 0
Fritidsgård 1 0 0 0
varav anlagda 0 0 0 0

Insatsstatistik, Täby kommun 2021 2020 2019 2018

Antal omkomna vid brand 0 0 0 0

Antal räddningsinsatser och andra uppdrag 453 458 512 490

Brand eller brandtillbud i vanligt boende 28 19 15 33

Automatiska brandlarm utan brandtillbud 180 194 215 191

Trafikolyckor 30 41 41 46

Hjärtstoppslarm 55 30 42 43

Självmord/försök 4 3 2 5

varav trafikolycka med avsikt 0 1 2 4

Anlagda bränder 17 29 45 27

varav brand i byggnad 5 5 5 5

varav brand ej i byggnad 12 24 40 22

Skolbränder¹ 7 3 3 3

varav anlagda 1 2 2 2

1Skola 5 3 2 2
varav anlagda 1 2 1 2
Förskola 2 0 1 1
varav anlagda 0 0 1 0
Fritidsgård 0 0 0 0
varav anlagda 0 0 0 0
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Insatsstatistik, Vallentuna kommun 2021 2020 2019 2018

Antal omkomna vid brand 0 0 1 0

Antal räddningsinsatser och andra uppdrag 252 248 258 282

Brand eller brandtillbud i vanligt boende 16 15 21 8

Automatiska brandlarm utan brandtillbud 65 46 63 88

Trafikolyckor 51 43 42 38

Hjärtstoppslarm 26 21 17 19

Självmord/försök 3 2 2 2

varav trafikolycka med avsikt 2 1 0 1

Anlagda bränder 14 30 18 20

varav brand i byggnad 2 2 3 2

varav brand ej i byggnad 12 28 15 18

Skolbränder¹ 3 3 3 1

varav anlagda 1 2 2 1

1Skola 2 2 2 1
varav anlagda 1 2 2 1
Förskola 1 1 1 0
varav anlagda 0 0 0 0
Fritidsgård 0 0 0 0
varav anlagda 0 0 0 0

Insatsstatistik, Vaxholms stad 2021 2020 2019 2018

Antal omkomna vid brand 1 0 0 0

Antal räddningsinsatser och andra uppdrag 92 97 74 95

Brand eller brandtillbud i vanligt boende 9 2 3 6

Automatiska brandlarm utan brandtillbud 15 31 28 27

Trafikolyckor 17 9 6 5

Hjärtstoppslarm 8 2 3 6

Självmord/försök 1 1 0 0

varav trafikolycka med avsikt 1 0 0 0

Anlagda bränder 6 6 3 2

varav brand i byggnad 0 0 1 0

varav brand ej i byggnad 6 6 2 2

Skolbränder¹ 1 0 1 0

varav anlagda 0 0 0 0

1Skola 0 0 1 0
varav anlagda 0 0 0 0
Förskola 1 0 0 0
varav anlagda 0 0 0 0
Fritidsgård 0 0 0 0
varav anlagda 0 0 0 0
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Insatsstatistik, Värmdö kommun 2021 2020 2019 2018

Antal omkomna vid brand 0 2 0 0

Antal räddningsinsatser och andra uppdrag 384 368 394 405

Brand eller brandtillbud i vanligt boende 26 26 26 30

Automatiska brandlarm utan brandtillbud 78 65 85 92

Trafikolyckor 46 38 45 44

Hjärtstoppslarm 32 33 23 32

Självmord/försök 5 3 4 0

varav trafikolycka med avsikt 1 1 0 0

Anlagda bränder 15 23 19 30

varav brand i byggnad 3 5 1 2

varav brand ej i byggnad 12 18 18 28

Skolbränder¹ 3 8 1 3

varav anlagda 2 5 0 3

1Skola 2 5 1 2
varav anlagda 1 5 0 2
Förskola 1 3 0 1
varav anlagda 1 0 0 1
Fritidsgård 0 0 0 0
varav anlagda 0 0 0 0

Insatsstatistik, Österåkers kommun 2021 2020 2019 2018

Antal omkomna vid brand 0 1 0 0

Antal räddningsinsatser och andra uppdrag 301 373 318 351

Brand eller brandtillbud i vanligt boende 22 19 23 20

Automatiska brandlarm utan brandtillbud 59 77 77 70

Trafikolyckor 40 63 39 38

Hjärtstoppslarm 31 38 24 25

Självmord/försök 3 3 3 4

varav trafikolycka med avsikt 1 1 0 2

Anlagda bränder 17 34 27 35

varav brand i byggnad 2 1 3 4

varav brand ej i byggnad 15 33 24 31

Skolbränder¹ 1 1 1 2

varav anlagda 1 0 0 2

1Skola 0 1 1 2
varav anlagda 1 0 0 2
Förskola 1 0 0 0
varav anlagda 0 0 0 0
Fritidsgård 0 0 0 0
varav anlagda 0 0 0 0

~ Storstockholms 
~ brandförsvar 
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Anskaffningar inom investeringsbudget

Typ av anskaffning Leverantör Leveranstid Beställningsbelopp (mnkr)

Ett släck-/räddningsfordon Autokaross Rescue System april 2021 3,6

En hävare Bronto Skylift december 2021 7,3

Två ledningsfordon RIPA specialfordon april 2021 4,4

Renovering av brandbåt Fenix Tenö varv december 2021 4,9

IT i fordon Swedish Radio Supply juni 2021 4,9

Internkontroll
Den 13 april 2021 fastställde direktionen en internkontrollplan för 2021 som syftar till att följa upp att det interna kontroll-
systemet fungerar tillfredsställande inom direktionens ansvarsområde. I samband med årsredovisningen 2020 avrappor-
terades det arbete som bedrivits under året utifrån fastställd internkontrollplan. I den mån kontrollen uppvisade avvikelser 
eller att arbetet ej är avslutat har arbetet med nedanstående kontrollområden fortsatt under 2021. Internkontroll har 
genomförts utifrån uppsatt plan och redovisas i tabellen nedan.

Kontrollområde Risk Kontroll/aktivitet Status/slutsats

Sotnings- och brand-
skyddskontroll

Förbundsdirektör och direktion har inte ända-
målsenlig insyn i de verksamheter som bedrivs 
av externa parter förrän kontroll upprättas av de 
rökkanaler som omfattas av kravet på brand-
skyddskontroll.

Slutföra arbetet med ett centralt register för 
kontrollbok för samtliga sotningspliktiga objekt i 
medlemskommunerna som omfattas av krav på 
rengöring (sotning) och brandskyddskontroll.

En digital plattform för att säkerställa registerinnehåll och 
uppföljning av fristuppfyllnad för sotningstjänster. Arbetet har 
varit mer omfattande och komplicerat än vi förutspått på grund 
av registerinnehållets grundstatus. Plattformens grundform blev 
till största del klar till nyårsskiftet, några funktioner kvarstår och 
bevakning av programmets automatiska funktioner kommer att 
fortsätta tom våren 2022. 

Genom avtal har nu Solna, Sundbyberg, Österåker och Vaxholms 
register anslutits till den digitala plattformen under 2021. 

Kvarstående medlemskommuner Danderyd, Lidingö, Täby, Vallen-
tuna och Värmdö kommer att anslutas till den digitala plattformen 
genom upphandling och nya avtal i mars 2023. 

~ Storstockholms 
~ brandförsvar 
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Kontrollområde Risk Kontroll/aktivitet Status/slutsats

Säkerställa att upphand-
lingsprocessen och 
gällande lagkrav följs i 
samtliga fall av upphand-
ling av varor och tjänster

Kunskapen om vad som avses och är nyttan 
med lag om offentlig upphandling (LOU) är 
inte tillräckligt känd i organisationen. Regelver-
ket kring LOU uppfattas som omständligt och 
byråkratiskt.  En leverantör som anser att den 
har lidit skada på grund av att en upphandlande 
myndighet brutit mot upphandlingslagstiftning-
en kan kräva skadestånd vilket skadar SSBF:s 
förtroende samt ger en negativ ekonomisk 
påverkan.

Organisationen behöver fortsatt medvetande-
göras om delegationsordningen vid avrop och 
beställningar.

Under året har kontinuerliga informationsinsatser genomförts i sam-
band med avtals utgång eller förnyelse. Information har delgetts i 
syfte att förtydliga och förklara SSBF:s rutiner kopplat till inköpspro-
cessen och krav i LOU. SSBF har kontroll och ordning över samtliga 
gällande avtal där inköpsgruppen kontinuerligt följer upp de avtal 
som löper ut för att säkerställa att upphandlingsprocessen följs.

Analys av förbundets tota-
la pensionsåtagande

Varierande och oförutsägbara kostnader för 
pensioner över åren, vilket kan medföra höga 
negativa resultat. Stora förändringar av pen-
sionsskulden beroende av parametrar i beräk-
ningen som förbundet inte kan påverka.

Genomgång av riktigheten i underlagen 
kontrolleras tillsammans med KPA minst en 
gång om året. Innan tertial- och årsrapportering 
kontrolleras att personalsammansättningen 
stämmer och att SAP-r ålder är riktig.

Pensionsskuldens storlek påverkas av yttre fak-
torer, inflation, statslåneränta, löneökning, pris- 
och inkomstbasbelopp. Antaganden för dessa 
är gjorda av KPA. Genomföra simuleringar på 
beräkningarna med olika nivåer på parametrar-
na vid tertial- och årsrapportering.

Rapportering från HR om personer som slutat sin anställning erhålls 
tre gånger under året. Beräkningarna från KPA kontrolleras mot 
dessa och eventuella felaktigheter korrigeras i beräkningarna. Simu-
lering av pensionskostnadsberäkningar har gjorts med ändrade 
parametrar vid tertial- och årsbokslut.

Kapitalplacering Förbundet uppvisar negativt resultat i resulta-
träkningen till följd av att marknadsvärdet på 
placerade tillgångar blivit lägre än föregående 
rapporteringstillfälle och att förbundet uppvi-
sar ett negativt balanskrav vilket enligt Lag om 
kommunal bokföring och redovisning (LKBR) 
ska återställas inom tre år.

Löpande uppföljning/kontroll över utveckling 
på marknaden samt kontinuerligt rapportera 
marknadsvärdesutveckling till direktionen.

Utreda möjlighet till resultatutjämningsreserv 
(RUR).

Marknadsvärde följs månatligen och sammanställs i dokument där 
utvecklingen över tid kan visas grafiskt. Diskussioner om ändrad 
placering till fonder med årlig avkastning har startats. RUR kan 
inte utnyttjas av kommunalförbund. Information om räntebärande 
fonder har inhämtats, som underlag för eventuella nya beslut om 
placering. 

~ Storstockholms 
~ brandförsvar 
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Vi skapar trygghet!



Revisorerna i Storstockholms brandförsvarsförbund  
 

Till:  Fullmäktige i respektive medlemskommun: 

 
  Danderyds kommun  Täby kommun 

Lidingö stad   Vallentuna kommun 

Solna stad    Vaxholms kommun 

Stockholms stad  Värmdö kommun 

Sundbybergs stad   Österåkers kommun 

 

Revisionsberättelse för år 2021 
Vi, av fullmäktige utsedda revisorer, har granskat den verksamhet som bedrivits i 
Storstockholms brandförsvar (organisationsnummer 222000 – 0356). 

Direktionen ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt gällande mål, beslut och 
riktlinjer samt de föreskrifter som gäller för verksamheten. De ansvarar också för 
att det finns en tillräcklig intern kontroll. 

Revisorernas ansvar är att granska verksamhet, intern kontroll och räkenskaper 
och pröva om verksamheten bedrivits enligt de uppdrag, mål och föreskrifter som 
gäller för verksamheten. 

Granskningen har utförts enligt kommunallagen, god revisionssed i kommunal 
verksamhet samt förbundsordningen. Granskningen har genomförts med den 
inriktning och omfattning som behövs för att ge rimlig grund för bedömning och 
ansvarsprövning. 

Under året har vi genomfört en uppföljning av de fördjupade granskningar som 
genomförts 2017-2020. Vår sammanfattande bedömning är att förbundet 
hörsammat revisorernas rekommendationer på ett tydligt sätt, vilket är positivt. 
Vidare har vi genomfört en fördjupad granskning rörande förbundets 
hållbarhetsarbete. Vår sammantagna bedömning är att förbundet till stor del 
arbetar på ett ändamålsenligt sätt rörande hållbarhet i verksamheten, men ett antal 
utvecklingsområden noteras.  

Förbundet har under verksamhetsåret 2021 fortsatt arbeta för att säkerställa en 
ändamålsenlig pensionsredovisning men till en hög intern administrativ börda.  

Vår granskning visar att årsredovisningen, i allt väsentlig, omfattar information i 
enlighet med den kommunala bokförings- och redovisningslagen samt god 
redovisningssed.  

 
Vi bedömer sammantaget att direktionen i Storstockholms brandförsvar i allt 



väsentligt har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk 
synpunkt tillfredsställande sätt.  

Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande.   

Vi bedömer att direktionens interna kontroll har varit tillräcklig. 

Vi bedömer att resultatet enligt årsredovisningen är förenligt med de finansiella 
mål och verksamhetsmål som direktionen uppställt, i allt väsentligt. 

Vi tillstyrker att respektive fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för direktionen samt 
för de enskilda ledamöterna i densamma. 

 

 

 

Stockholm den 18 februari 2022 

 

 

Bo Klasmark Göran Ringblom 

 

 

Leo Smidhammar  Håkan Söderberg   

 

 

På uppdrag av förbundets förtroendevalda revisorer, signeras 
revisionsberättelsen av det sakkunniga biträdet. Detta på grund av pågående 
pandemi. Revisionsberättelsen har godkänts via email av samtliga revisorer.  

 

Johan Perols, sakkunnigt biträde 

 

Bilagor:  

Till revisionsberättelsen hör bilagorna: 

Nr 1 – granskningsrapport avseende delårsbokslut 2021 

Nr 2 – rapport avseende granskning av förbundets hållbarhetsarbete 

Nr 3 – rapport avseende uppföljande granskning 2017-2020 

Nr 4 – granskningsrapport avseende årsbokslut 2021 



 
SOLNA STAD 
 

Protokollsutdrag 2022-03-21  
 SID 1 (1) 

 

 
Signatur  

Kommunstyrelsen  
 

§ 24 
Fastställande av avgifter för ej återlämnad och försenad 
återlämning av utlånad välfärdsteknikprodukt (KS/2022:51) 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar fastställa 
omvårdnadsnämndens förslag till avgifter för utlånad ej återlämnad 
välfärdstekniksprodukt, samt för försent återlämnad produkt.  
 
Sammanfattning 
Omvårdnadsförvaltningen har, i samverkan med stadens bibliotek, startat ett 
Välfärdsbibliotek där omvårdnadsnämndens målgrupp 65 år och äldre ges möjlighet att 
låna olika välfärdsprodukter. Det handlar inledningsvis om surfplattor, hörlurar, smarta 
lampor och robotdammsugare, men kan komma att kompletteras med fler produkter. 
Utlåningsverksamheten är en del av förvaltningens förebyggande arbete för seniorer 
och den administreras av biblioteket i Solna centrum.  
 
Verksamheten har påbörjats, men det har ännu inte fastställts en avgift i de fall 
produkter lämnas tillbaka för sent eller om de inte återlämnas alls. 
Omvårdnadsförvaltningen föreslår därför att avgiften för ej återlämnad produkt 
fastställs till 60 procent av inköpspriset för den lånade produkten, medan en 
förseningsavgift vid sen återlämning fastställs till 20 kronor per påbörjad vecka. 
 
Stadsledningsförvaltningen kan konstatera att omvårdnadsförvaltningen måste ansvara 
för utlåningen av välfärdsprodukterna eftersom målgruppen begränsas till de som är 65 
år och äldre.  
Åtgärden stämmer väl in i stadens arbete med att pröva nya arbetssätt för att få fler 
äldre att använda tekniska lösningar i sin vardag. Omvårdnadsnämnden behandlar 
ärendet vid sammanträdet den 15 mars. Stadsledningsförvaltningen föreslår att 
omvårdnadsnämndens avgifter fastställs av kommunfullmäktige.  
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Stadsledningsförvaltningen Tjänsteskrivelse 2022-03-07 

 KS/2022:51 
 
 
 

Avgifter för ej återlämnad och försenad återlämning av utlånad 
välfärdsteknikprodukt 
 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige beslutar fastställa omvårdnadsnämndens förslag 
till avgifter för utlånad ej återlämnad välfärdstekniksprodukt, samt för försent återlämnad produkt  
 
Sammanfattning 
Omvårdnadsförvaltningen har, i samverkan med stadens bibliotek, startat ett Välfärdsbibliotek 
där omvårdnadsnämndens målgrupp 65 år och äldre ges möjlighet att låna olika 
välfärdsprodukter. Det handlar inledningsvis om surfplattor, hörlurar, smarta lampor och 
robotdammsugare, men kan komma att kompletteras med fler produkter. Utlåningsverksamheten 
är en del av förvaltningens förebyggande arbete för seniorer och den administreras av biblioteket 
i Solna centrum.  
 
Verksamheten har påbörjats, men det har ännu inte fastställts en avgift i de fall produkter lämnas 
tillbaka för sent eller om de inte återlämnas alls. Omvårdnadsförvaltningen föreslår därför att 
avgiften för ej återlämnad produkt fastställs till 60 procent av inköpspriset för den lånade 
produkten, medan en förseningsavgift vid sen återlämning fastställs till 20 kronor per påbörjad 
vecka. 
 
Stadsledningsförvaltningen kan konstatera att omvårdnadsförvaltningen måste ansvara för 
utlåningen av välfärdsprodukterna eftersom målgruppen begränsas till de som är 65 år och äldre.  
Åtgärden stämmer väl in i stadens arbete med att pröva nya arbetssätt för att få fler äldre att använda 
tekniska lösningar i sin vardag. Omvårdnadsnämnden behandlar ärendet vid sammanträdet den 15 
mars. Stadsledningsförvaltningen föreslår att omvårdnadsnämndens avgifter fastställs av 
kommunfullmäktige.  
 
 
 
 
Kristina Tidestav   Anders Offerlind  
Stadsdirektör    Förvaltningschef 
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Protokollsutdrag 2022-03-15  
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Signatur  

Omvårdnadsnämnden  
 

§ 15 
Avgifter för utlåning av välfärdsteknik från 
Välfärdsbiblioteket (ON/2022:50) 
 

Beslut 
Omvårdnadsnämnden antar förslag på avgifter för ej återlämnad välfärdsteknikprodukt 
och för försenad produkt från Välfärdsbiblioteket samt att ärendet överlämnas till 
kommunfullmäktige för fastställelse.  
 
 
Sammanfattning 
Omvårdnadsförvaltningen har tillsammans med stadens bibliotek startat ett 
Välfärdsbibliotek där personer som är 65 år och äldre kan låna olika välfärdsprodukter, 
däribland surfplattor, hörlurar, smarta lampor och robotdammsugare. Produkter med 
ett varierande värde.  
 
Utlåningen görs på biblioteket i Solna centrum och det administrativa hanteras av 
bibliotekets personal. Det är omvårdnadsförvaltningen som äger produkterna och 
ansvarar således för utlåningen. Det innebär att omvårdnadsförvaltningen behöver 
upprätta egna avgifter för ej återlämnade produkter eller sent återlämnade produkter.  
 
Utifrån omvärldsbevakningar samt diskussion med jurist i staden föreslås summan för 
ej återlämnad produkt till 60 procent av inköpspriset. Inköpspriset finns i bibliotekets 
utlåningssystem och därigenom hanteras även påminnelser och avgifter. 
 
Förseningsavgiften baseras på bibliotekets redan befintliga avgifter, vilken är 20 
kronor per vecka. 
 
Förslagen baseras på att avgifterna inte får vara för låga så att inte lånen missbrukas 
men heller inte för höga så att de avskräcker personer från att låna produkter.   
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Omvårdnadsförvaltningen Tjänsteskrivelse 2022-02-25 

 ON/2022:50 
 
 

Avgifter för utlåning av välfärdsteknik från Välfärdsbiblioteket 
 

Förslag till beslut 
Omvårdnadsnämnden föreslås anta omvårdnadsförvaltningens förslag på avgifter för ej 
återlämnad välfärdsteknikprodukt och för försenad produkt samt att överlämna ärendet till 
kommunfullmäktige för fastställelse.  
 
 
Sammanfattning 
Omvårdnadsförvaltningen har tillsammans med stadens bibliotek startat ett Välfärdsbibliotek där 
personer som är 65 år och äldre kan låna olika välfärdsprodukter. Däribland surfplattor, hörlurar, 
smarta lampor och robotdammsugare. Produkter med ett varierande värde.  
 
Utlåningen görs på biblioteket i Solna centrum och det administrativa hanteras av bibliotekets 
personal. Det är omvårdnadsförvaltningen som äger produkterna och ansvarar således för 
utlåningen. Det innebär att omvårdnadsförvaltningen behöver upprätta egna avgifter för ej 
återlämnade produkter eller sent återlämnade produkter.  
 
Utifrån omvärldsbevakningar samt diskussion med jurist i staden föreslås summan för ej 
återlämnad produkt till 60 procent av inköpspriset. Inköpspriset finns i bibliotekets 
utlåningssystem och därigenom hanteras även påminnelser och avgifter. 
 
Förseningsavgiften baserar vi på bibliotekets redan befintliga avgifter vilken är 20 kronor per 
vecka. 
 
Förslagen baseras på att avgifterna inte får vara för låga så att inte lånen missbrukas men heller 
inte för höga så att de avskräcker personer från att låna produkter.   
 
För mer detaljerad information se bilaga. 
 

Handlingar 
Låneregler välfärdsbiblioteket  
 
Expedieras till: 
Kommunstyrelsen 
 
 
Elisabet Sundelin   Emina Ekenryd 
Förvaltningschef   Digital fixare 
 

I SOLNASTAD 
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Avtal 
Omvårdnadsförvaltningens förebyggande verksamhet för seniorer i Solna stad 
kan genom projektet välfärdsbiblioteket erbjuda lån av digitala enheter.  Syftet 
är att möjliggöra för seniorer att använda och lära sig mer om teknik och 
digitalisering genom digitala produkter. För att uppnå det erbjuds genom 
välfärdsbiblioteket möjligheten att låna hem enheter som kan bidra till 
förenklingar och förbättringar i den enskildes vardagsliv. 

Projektet genomförs i samverkan med Solna stads biblioteksverksamhet, som 
hanterar den praktiska utlåningen. För att kunna låna digitala enheter från 
omvårdnadsförvaltningens välfärdsbibliotek måste låntagaren bo i Solna och 
vara 65 år eller äldre. Personen måste vara registrerad som låntagare vid Solnas 
bibliotek och identifiera sig med giltig legitimation vid lånetillfället.  
Därutöver måste låntagaren underteckna detta avtal som reglerar lånetid och 
återlämning. Välfärdsbiblioteket erbjuder utlåning av flertalet digitala enheter, 
aktuell lista över dessa finns på biblioteket. 
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1. Överenskommelse 
Detta är en förtydligande överenskommelse för utlån av följande digital enhet  

Enhet:  

Utlåningen sker genom Solna stads två bibliotek inom ramen för 
omvårdnadsförvaltningens förebyggande verksamhet. Vissa av enheterna 
kräver uppkoppling mot internet för att kunna användas. Om du saknar 
uppkoppling hemma går det bra att använda enheterna på biblioteken eller på 
seniorträffarna som finns i staden. 

Utlåningen sker under fyra hela veckor från avtalets undertecknande och 
därefter ska utrustningen återlämnas. Om utrustningen inte återlämnas i tid kan 
låntagaren bli skyldig att betala förseningsavgifter. Låntagaren har inte rätt att 
låna/hyra ut, pantsätta eller överlåta enheten till någon annan. Om låntagaren 
bryter mot avtalet har omvårdnadsförvaltningen rätt att säga upp avtalet och 
begära att enheten återlämnas. 
 
1.1 Sekretessbestämmelser 
Uppgifter om enskild persons lån, reservation eller annan form av beställning 
lämnas ej ut enligt 9 kap. 22 § sekretesslagen (SFS 1980:100, SFS 1989:713). 

1.2 Avgifter och kostnader 
Utlåning av de digitala enheterna sker, under lånetiden, utan kostnad för 
låntagaren. Enheten är förinstallerad eller på annat sätt är standardförberedd 
för användning. Den förinstallation som skett ingår i lånet. 
Ersättning för borttappad enhet är 60 % av inköpspriset. Om enheten har 
ersatts har du ingen rätt till återbetalning om den återfinns och återlämnas 
senare. Återlämnas inte enheten med tillhörande utrustning innan lånetiden är 
slut tas en övertidsavgift ut på 20 kronor per vecka. 
 
Särskilt om appar 
Kostnader för andra appar utöver de förinstallerade, eventuella 
prenumerationer etc. svarar låntagaren själv för. Installationer av appar får ske 
med eget Apple-id eller Google play konto, men låntagaren måste själv ansvara 
för säkerhetskopiering och att utloggning skett från kontot innan återlämning.  
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1.3 Spårning  
Särskilt om surfplattor 
Surfplattorna ingår i ett manövreringsverktyg (MDM) som kortfattat innebär 
att den registreras och styrs centralt gällande grundläggande inställningar, appar 
och återställning vilket ger en hög säkerhet. I grundutbudet ingår ett urval av 
appar. 
Platsen för surfplattan går att spåra. Innan eventuell spårning av surfplattans 
plats informeras låntagaren om att spårning kommer ske. Vid förlust eller 
otillbörlig användning av surfplattan ska den spärras och går då inte att 
använda. 
Omvårdnadsförvaltningen äger rätten att nollställa surfplattan via (MDM) 
vilket innebär att låntagare själv ansvarar för säkerhetskopiering.  

1.4 Support och installation 
Vid utlåning av de digitala enheterna kommer du tillfrågas om du behöver stöd 
från den digitala fixaren för att komma igång med användningen. Till 
enheterna finns det även manualer för att komma igång och hantera 
grundläggande funktioner. 
Robotdammsugare och smarta lampor installeras alltid av den digitala fixaren 
genom inbokat hembesök. 
 
Den digitala fixaren arbetar i omvårdnadsförvaltningens förebyggande 
verksamhet och kan bokas in för personligt stöd i ditt hem, på plats på 
seniorträffarna, biblioteken eller per telefon och mejl. Det går även att ta 
kontakt på egen hand genom att ringa: 08-746 10 97 och lämna namn och 
telefonnummer eller mejla. 
 
Biblioteket har schemalagd tid en gång i månaden för support som kallas E-
hjälpen där du kan få personlig hjälp med en bibliotekarie i 30 minuter. Du kan 
få hjälp att använda e-post, navigera på internet, använda Word samt ta del av 
bibliotekens digitala program och digitala tjänster. Anmäl dig på plats på 
biblioteket, ring 08-746 19 00 eller mejla stadsbiblioteket@solna.se.  

mailto:stadsbiblioteket@solna.se
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1.5 Återlämning av enhet och tillhörande utrustning 
Varje enhet lämnas ut med tillhörande grundutrustning, som exempelvis 
laddare, touchpenna etc. 
 
Enheten och utrustning ska återlämnas innan lånetidens sista dag passerat.  
Vid återlämning av surfplattan, eller andra enheter med inloggat konto, krävs 
att utloggning från eventuellt apple-id eller Google play konto sker.  
Samt att enheten återställs till fabriksinställningar, ta gärna hjälp av 
“Återlämning av surfplatta” i manualen. 
 
Återlämning av robotdammsugare och smarta lampor sker genom inbokat 
hembesök av förebyggande verksamhetens digitala fixare. 

1.6 Övrigt 
Utskick av information  
När du lånar en enhet accepterar du även att den förebyggande verksamheten 
och Biblioteken i Solna skickar information till dig.  
Syftet med utskicken är att informera om aktiviteter som erbjuds till seniorer i 
Solna för en aktiv och meningsfull vardag.  
Vid lån och återlämning av surfplattan får du även besvara enkäter om hur din 
upplevelse av användandet har varit i utvärderingssyfte. 
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Bilaga A– Godkännande av avtal gällande lån av enhet  
 
Långivare: Solna stad omvårdnadsförvaltningen, förebyggande verksamheten 
genom Solna stadsbibliotek 

  
Låntagarens namn:  

Låntagares lånekortsnummer:  

Lånevillkoren för utlån av enhet beskrivs i Låneregler välfärdsbibliotek samt i  
Låneavtalet Allmänna villkor (Bilaga B). 

 

Underskrift  
Datum:  Datum: 

Underskrift låntagare: 
 
 

Underskrift utlämnare: 

Namnförtydligande låntagare: 
 
 

Namnförtydligande utlämnare: 

Enhet  

Enhet: Tillbehör: 

Etikettnummer: Anmärkningar: 

Återlämning  
Datum:  Mottaget av:  

Enhet:   



 
SOLNA STAD 
 

Protokollsutdrag 2022-03-21  
 SID 1 (1) 

 

 
Signatur  

Kommunstyrelsen  
 

§ 29 
Revidering av lokala ordningsföreskrifter, samt avgifter för 
markupplåtelse för elsparkcyklar för uthyrning (KS/2022:52) 
 

Beslut  
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att fastställa Solna stads lokala 
ordningsföreskrifter med revideringar enlighet med stadsledningsförvaltningens förslag. 
Föreskrifterna gäller från och med det datum Länsstyrelsen meddelat att de inte strider 
mot lag. 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att fastställa taxan (för närvarande D11) 
för upplåtelsen av allmän offentlig plats till parkering för elsparkcyklar fastställs till 
500kr/dag och företag. Taxan träder ikraft 1 maj 2022. 
 
Sammanfattning 
Kommunfullmäktige beslutade den 26 oktober 2020 att revidera stadens lokala 
ordningsföreskrifter, bland annat genom att föra in en ny paragraf (15 §) om uthyrning 
och parkering av cyklar, elsparkcyklar och liknande fordon. Bestämmelsen trädde ikraft 
efter att Länsstyrelsen den 9 november 2020 meddelat att den inte strider mot lag. Den 
innebär att det krävs polistillstånd för att få tillgång till parkeringar för elsparkcyklar 
enligt villkor som staden fastställer.  
 
Med erfarenheter från det år som gått har stadsledningsförvaltningen i samråd med 
tekniska förvaltningen kommit fram till att det dels är bra att göra några smärre 
förtydligande av paragrafen ”Uthyrning och parkering av cyklar, elsparkcyklar och liknande 
fordon”. Tekniska förvaltningens villkor för upplåtelsen kommer också att justeras. 
 
För att i någon mån anpassa taxan till omvärlden föreslås samtidigt en revidering av 
nuvarande taxa från 300kr/dag/företag till 500kr/dag/företag.     
 
Stadsledningsförvaltningen föreslår att paragrafen ”Uthyrning och parkering av cyklar, 
elsparkcyklar och liknande fordon”, samt taxan för markupplåtelsen revideras enligt 
förvaltningens förslag.   
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 Stadsledningsförvaltningen Tjänsteskrivelse 2022-03-08 

 KS/2022:52 
 
 
 

Revidering av Solna stads lokala ordningsföreskrifter, samt avgift 
för markupplåtelse för elcykelparkeringar för uthyrning 
 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att fastställa Solna stads lokala 
ordningsföreskrifter med revideringar enlighet med stadsledningsförvaltningens förslag. 
Föreskrifterna gäller från och med det datum Länsstyrelsen meddelat att de inte strider mot lag. 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att fastställa taxan (för närvarande D11) för 
upplåtelsen av allmän offentlig plats till parkering för elsparkcyklar fastställs till 500kr/dag och 
företag. Taxan träder ikraft 1 maj 2022. 
 
Sammanfattning 
Kommunfullmäktige beslutade den 26 oktober 2020 att revidera stadens lokala 
ordningsföreskrifter, bland annat genom att föra in en ny paragraf (15 §) om uthyrning och 
parkering av cyklar, elsparkcyklar och liknande fordon. Bestämmelsen trädde ikraft efter att 
Länsstyrelsen den 9 november 2020 meddelat att den inte strider mot lag. Den innebär att det 
krävs polistillstånd för att få tillgång till parkeringar för elsparkcyklar enligt villkor som staden 
fastställer.  
 
Med erfarenheter från det år som gått har stadsledningsförvaltningen i samråd med tekniska 
förvaltningen kommit fram till att det dels är bra att göra några smärre förtydligande av 
paragrafen ”Uthyrning och parkering av cyklar, elsparkcyklar och liknande fordon”. Tekniska 
förvaltningens villkor för upplåtelsen kommer också att justeras. 
 
För att i någon mån anpassa taxan till omvärlden föreslås samtidigt en revidering av nuvarande 
taxa från 300kr/dag/företag till 500kr/dag/företag.     
 
Stadsledningsförvaltningen föreslår att paragrafen ”Uthyrning och parkering av cyklar, elsparkcyklar och 
liknande fordon”, samt taxan för markupplåtelsen revideras enligt förvaltningens förslag.   
 
 
 
Anders Offerlind   David Nordin 
Förvaltningschef   Stadsmiljöchef 
Stadsledningsförvaltningen Tekniska förvaltningen 
 

Handlingar 
Lokala ordningsföreskrifter 
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Solna stads lokala ordningsföreskrifter 
 
Kommunfullmäktige i Solna stad har den 4 april 2022 § xxx beslutat om revideringar av 
stadens lokala ordningsföreskrifter. Föreskrifterna träder ikraft samma dag som Länsstyrelsen i 
beslut meddelat att föreskrifterna inte strider mot lag.  
 
Inledning  
Dessa lokala ordningsföreskrifter har antagits av kommunfullmäktige i Solna stad, med syfte att 
säkerställa den allmänna ordningen på offentlig plats inom Solna stad. De lokala 
ordningsföreskrifterna är ett lokalt komplement till de generella bestämmelserna som finns i 
ordningslagen (1993:1617). I 3 kap. ordningslagen finns grundläggande regler om ordning och 
säkerhet på offentlig plats. Kommunerna har i lagen getts rätt att meddela lokala regler som 
innehåller ytterligare bestämmelser anpassade efter lokala förhållanden. Kompletterande 
bestämmelser som berör offentlig plats finns även i annan lagstiftning, t.ex. i Miljöbalken och i 
lagen (1998:814) om särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning.  
 
Definitioner  
 
Allmän plats 
Allmän plats är ett uttryck som används i detaljplaner enligt plan- och bygglagen. Allmän plats är 
sådan gata, gång- och cykelväg, torg, park eller annan plats som enligt gällande detaljplan angetts 
som allmän plats. Allmän plats är i huvudsak de gator, parker, torg och liknande som ägs och 
sköts av kommunen.  
 
Offentlig plats 
Uttrycket offentlig plats nyttjas i ordningslagen och i de lokala ordningsföreskrifterna. Offentlig 
plats är dels alla ytor som är allmän plats, dels andra ytor inom- och utomhus som inte är allmän 
plats men som trots det får användas för någon form av allmän trafik. Det kan t.ex. vara 
utrymmen som används för gång-, cykel-, eller biltrafik. Dessa områden är i de allra flesta fall 
privat ägd mark. De lokala ordningsföreskrifterna gäller, om inte annat anges särskilt, på alla 
offentliga platser.  
 
Platser som likställs med offentlig plats 
Ordningslagen har gett kommunerna en möjlighet att utsträcka tillämpningen av de lokala 
ordningsföreskrifterna utöver allmän och offentlig plats. Kommunen kan i ordningsföreskrifterna 
bestämma att vissa angivna platser ska likställas med offentlig plats vid tillämpningen av samtliga 
eller vissa bestämmelser i ordningsföreskrifterna. Det måste dock vara områden som är 
tillgängliga för allmänheten och områdena måste beskrivas tydligt och väl avgränsat. Det kan t.ex. 
gälla områden med anläggningar för lek, idrott, camping eller frisluftsliv liksom badplatser, 
järnvägsområden och begravningsplatser.  
 
I dessa lokala ordningsföreskrifter för Solna har kommunen i § 3 beskrivit vissa områden som ska 
likställas med offentlig plats.  
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Överträdelse av lokal ordningsföreskrift  
Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot någon av §§ 5-9, § 10 första stycket, §§ 11-
13, § 14 första stycket, §§ 16- 19, §§ 21-22 samt §§ 26-28 döms till penningböter enligt 3 kap.  
22 § 2 st ordningslagen.  
 
I ordningslagen finns också föreskrifter om föreläggande och förverkande.  
 
Avgift för att använda offentlig plats  
För användning av offentlig plats eller område som kommunen jämställt med sådan plats, som 
kräver tillstånd enligt 3 kap 1 § ordningslagen och som står under kommunens förvaltning, har  
kommunen rätt att ta ut en avgift enligt 1 § lag (1957:259) om rätt för kommun att ta ut avgift för 
vissa upplåtelser av offentlig plats m.m. Grunderna för beräkning av avgiften har beslutats av 
kommunfullmäktige.  
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Föreskrifternas innehåll och tillämpningsområde  
 
§ 1  
Grundläggande bestämmelser om allmän ordning och säkerhet på offentlig plats finns i 3 kap. 
ordningslagen (1993:1617). Dessa lokala ordningsföreskrifter innehåller ytterligare bestämmelser 
om hur den allmänna ordningen i Solna kommun skall upprätthållas. Bestämmelserna i § 26 har 
till syfte att hindra att människors hälsa eller egendom skadas till följd av användningen av 
pyrotekniska varor.  
 
 
§ 2  
Föreskrifterna är tillämpliga på alla platser inom kommunen som är offentlig plats enligt 1 kap. 2 
§ första stycket p. 1-4 ordningslagen om inget annat anges. För områden som kommunen har 
upplåtit till torghandel gäller också kommunens föreskrifter om torghandel.  
 
 
§ 3  
Vid tillämpningen av 3 kap. ordningslagen och dessa föreskrifter ska med stöd av 1 kap. 2 § andra 
stycket ordningslagen, följande områden jämställas med offentlig plats: Området runt Råstasjön, 
Nya begravningsplatsen Ulriksdal, Solna kyrkogård och Stockholms norra begravningsplats, 
Brunnsvikens norra strand med Tivoli, Överjärva (begränsat av stambanan), Uppsalavägen samt 
Ulriksdals slottsområde och Haga slottsområde.  
 
 
§ 4  
Innan polismyndighet fattar beslut om tillstånd enligt § 7, § 10 första stycket, § 11, § 12, § 14 
andra stycket, § 26 och § 27 bör kommunen ges tillfälle att yttra sig. Under förutsättning att  
polismyndigheten, i enlighet med ordningslagen, beviljar generell befrielse från tillståndsplikten 
beträffande offentliga tillställningar, fattas beslut som avser egna arrangemang i inomhuscentrum 
av centrumledningen och/eller en förening av företagare inom respektive centrum. Under 
förutsättning av att polismyndigheten, i enlighet med ordningslagen, beviljar generell befrielse 
från tillståndsplikten beträffande offentliga tillställningar, fattas beslut som berör tillstånd inom 
Ulriksdals eller Haga slottsområden av Kungl. Djurgårdens Förvaltning. 
  
 
Lastning av varor m.m.  
§ 5  
Vid lastning, forsling, lossning och annan hantering ska den som är ansvarig för åtgärden göra 
vad som behövs för att undvika att allmänheten utsätts för tillfälliga olägenheter genom  
damm, spill, buller eller dålig lukt. Avlastning och uppläggning av gods får inte ske så att 
brandposter, brandsläckningsutrustningar, utrymningsvägar och gång eller cykeltrafik blockeras 
eller hindras eller att räddningstjänstens arbete hindras.  
 
 
Schaktning, grävning m.m.  
§ 6  
Den som är ansvarig för upptagande av grus, jord eller sand, tippning av fyllnadsmassor, 
schaktning, grävning eller annat liknande arbete ska se till att det sker på ett sådant sätt att 
allmänheten utsätts för minsta möjliga olägenhet.  
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Störande buller  
§ 7  
Arbete som orsakar störande buller, t.ex. stenkrossning, pålning och nitning, mellan klockan 
22.00 - 07.00, får inte ske utan polismyndighetens tillstånd. Tillståndsplikten för arbeten under 
ovan angivna tider gäller dock inte snöröjnings- och halkbekämpningsarbeten.  
 
 
Containrar och liknande behållare  
§ 8  
Ägaren till en container, återvinningsbehållare, säckar för byggmaterial eller liknande behållare, 
som ska ställas upp på offentlig plats, eller den som är i ägarens ställe, är skyldig att tydligt märka 
containern eller behållaren med ägarens eller nyttjanderättshavarens namn, adress och 
telefonnummer. Container, återvinningsbehållare eller liknande behållare ska förses med 
erforderliga reflexer.  
 
 
Markiser, flaggor och skyltar  
§ 9  
Markiser, flaggor, skyltar och växtlighet får inte sättas upp så att de skjuter ut över en gångbana 
på lägre höjd än 2,50 meter, över en cykelbana på lägre höjd än 3,20 meter eller över en körbana 
på lägre höjd än 4,70 meter. Skyltar får inte heller placeras på gångbana på sätt som i övrigt 
försvårar framkomligheten för rörelsehindrade, synskadade och andra. Skyltar, banderoller eller 
liknande får inte placeras så att de vetter mot offentlig plats där de kan utgöra en fara för trafik, 
gående eller på annat sätt ur allmän synpunkt utgör en fara för ordning och säkerhet.  
 
 
Affischering  
§ 10 Affischer, annonser eller liknande anslag får inte utan tillstånd av polismyndigheten sättas 
upp på sådana husväggar, staket, stolpar eller liknande som vetter mot offentlig plats och därmed 
utgör en fara för ordning och säkerhet. Tillstånd behövs inte för att sätta upp anslag på tavlor, 
pelare eller andra liknande anordningar som är avsedda för detta ändamål. Inte heller krävs 
tillstånd för näringsidkare att sätta upp annonser och andra tillkännagivanden som avser 
näringsidkarens rörelse på byggnad där rörelsen finns.  
 
 
Högtalarutsändning  
§ 11  
Information, reklam, propaganda eller andra budskap som riktar sig till personer på offentliga 
platser och därmed utgör en fara för ordning och säkerhet, t.ex. i trafiken eller liknande, får inte 
ske genom högtalare eller liknande utan tillstånd från polismyndigheten.  
 
 
Insamling av pengar  
§ 12  
Polismyndighetens tillstånd krävs för insamling av pengar i bössor eller liknande, om insamlingen 
inte utgör ett led i en tillståndspliktig allmän sammankomst eller offentlig tillställning.  
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Förtäring av alkohol m.m.  
§ 13  
Spritdrycker, vin och starköl får inte förtäras på offentlig plats inom ett område som avgränsas av 
Spårområdet (Hagalund 4:1) från Solna station (inklusive bron vid södra utgången samt Målbron 
vid norra utgången) förbi Friends Arena, utmed Råsta strandväg fram till spårområdet möter 
Sjövägen. Vidare längs Sjövägen, Östervägen, Vintervägen, Råsundavägen, via Stråket, 
Stråkvägen, Parkvägen, Idrottsgatan (vilket innefattar Råsunda Torg), Solnavägen, till 
Spårområdet för tvärbanan (utmed Frösundaleden), Ankdammsgatan, Huvudstagatan, 
Hannebergsgatan, Skytteholmsvägen till gång- och cykelvägen mellan kvarteren Skytten och 
Vimpeln, därefter gång- och cykelvägen i anslutning till kvarteret Vimpeln utmed gränsen för 
kvarteret Hanneberg till Hannebergsgatan och denna gata utmed kvarteret Smaragden ner mot 
Centralvägen, därefter utmed kvarteret Smaragden och kvarteret Diamanten fram till 
Centralvägen, vilket därmed innefattar Eric Grates park, därefter Centralvägen, Solnavägen, 
Frösundaleden till Solna station. Signalbron, vägbron som förbinder Kolonnvägen med Friends 
Arena via Signalbron samt sträckan Kolonnvägen fr o m rondellen vid Gårdsvägen hela vägen 
fram till korsningen Enköpingsvägen. Området är markerat på bifogad karta.  
 
Det är inte heller tillåtet att förtära spritdrycker, vin eller starköl på begravningsplatser, som i § 3 i 
dessa föreskrifter har jämställts med offentlig plats, annat än i samband med tillåten 
alkoholservering.  
 
 
Ambulerande försäljning  
§ 14  
Ambulerande försäljning får inte ske på offentlig plats eller på plats som enligt § 3 i dessa 
föreskrifter jämställs med offentlig plats inom det område som är markerat i bilagd karta. Med 
ambulerande försäljning avses sådan gatuförsäljning som tar offentlig plats i anspråk endast 
tillfälligt och i obetydlig omfattning och som därför inte kräver tillstånd enligt 3 kap. 1 § 
ordningslagen. Från vad som i första stycket anges äger polismyndigheten rätt att medge 
undantag.  
 
Uthyrning och parkering av cyklar, elsparkcyklar och liknande fordon  
§15 
För att ställa ut cyklar, elcyklar, elsparkcyklar och liknande fordon på offentlig plats i syfte att 
hyra ut dem krävs tillstånd enligt 3 kap. 1 § Ordningslagen (1993:617). 
 
Tillstånd ges endast på de platser som är särskilt iordningsställda för ändamålet. Platserna anges i 
kartbilaga och är på varje enskild plats begränsad till den markyta som är särskilt markerad och/eller 
skyltad för ändamålet. Tillstånd ges enbart om uthyraren i överenskommelse förbinder sig att följa stadens villkor 
för upplåtelsen, samt att fastställd avgift erläggs.  
 
Särskilda bestämmelser för inomhuscentrum  
§ 16  
Utöver de allmänna bestämmelser som enligt dessa ordningsföreskrifter gäller även för Solna 
centrum och Huvudsta centrum som offentliga platser, gäller dessutom  
följande särskilda bestämmelser:  
 
För Solna centrum och Huvudsta centrum gäller att särskild hänsyn måste tas till att skapa 
acceptabel framkomlighet för alla, i synnerhet för rörelsehindrade och synskadade. Placering  
av varor, skyltar etc. ska ske på sådant sätt att tillfredsställande framkomlighet säkras.  
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Försäljning av lotter m.m. får endast ske på platser i Solna centrum respektive Huvudsta centrum, 
vilka är avsedda för ändamålet.  
 
Hundar och katter får inte vistas i inomhuscentrum. Ledarhundar för synskadade, service- och 
signalhundar, assistanshundar försedda med tjänstetecken och polishund i tjänst är dock 
undantagna.  
 
Camping 
§ 17  
Camping är, inom offentliga platser eller platser som enligt § 3 i dessa föreskrifter jämställs med 
offentlig plats, endast tillåten på för ändamålet särskilt anordnade områden.  
 
 
Eldning och grillning  
§ 18  
Eldning och grillning, inom offentliga platser eller platser som enligt § 3 i dessa föreskrifter 
jämställs med offentlig plats, är tillåten endast på platser som särskilt är iordningställda för 
ändamålet.  
 
 
Badförbud  
§ 19 
Bad är förbjudet i hamnområden, Råstasjön och i närheten av markerade kablar.  
 
 
Båtförtöjning och ankring  
§ 20  
Båtförtöjning och ankring under längre tid än ett dygn är, utan särskilt tillstånd från 
byggnadsnämnden och innehavaren av vattenområdet, förbjuden vid stränder inom hela 
kommunen. För områden som i detaljplan är angivna som hamnområden eller områden för 
småbåtshamnar eller mindre bryggor, gäller särskilda föreskrifter.  
 
Hundar  
§ 21  
Hundens ägare, den som tagit emot en hund för underhåll eller nyttjande eller den som endast 
tillfälligt vårdar en hund är skyldig att följa bestämmelserna i §§ 21 och 22. Det som sägs i dessa 
paragrafer gäller inte ledarhund för synskadad person, service och signalhundar, assistanshundar 
försedda med tjänstetecken eller för polishund i tjänst.  
 
 
§ 22  
Hundar skall hållas kopplade på offentlig plats samt, i den mån hundar får vistas där, på de 
platser som enligt dessa föreskrifter i § 3 jämställs med offentlig plats. Detta gäller även i  
motionsspår. Undantag från kopplingstvånget gäller endast inom särskilt inhägnade områden eller 
där verksamhet bedrivs i kontrollerade former som vid tävling eller träning där det finns 
tävlingsledare, instruktör eller utsedd gruppledare. Hundägaren eller hundföraren har alltid det 
yttersta ansvaret för hunden. Tikar ska under löptid hållas kopplade när de vistas utanför 
inhägnat område.  
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Så kallad löshundsträning utanför tätbebyggt område kan bedrivas, under förutsättning att detta 
inte stör ordning och säkerhet för övriga grupper som nyttjar området. I övrigt gäller de 
dispenser som Naturvårdsverket utfärdar för löskopplade hundar.  
 
När en hund inte hålls kopplad skall den ha halsband på sig med ägarens namn, adress och 
telefonnummer. Hundar får inte vistas på lekplatser, strandbad och badanläggningar upplåtna för 
allmänheten eller i inomhuscentrum.  
 
§ 23  
Föroreningar efter hundar, på offentlig plats inom hela kommunen samt även på plats som i § 3 i 
dessa föreskrifter jämställs med offentlig plats, ska plockas upp.  
 
 
§ 24  
Om tillsyn över hundar och katter finns ytterligare bestämmelser i lagen om tillsyn över hundar 
och katter (2007:1150), jaktlagen (1987:259) och jaktförordningen (1987:905).  
 
 
Fyrverkerier och andra pyrotekniska varor  
§ 25 
Tillstånd av polismyndighet krävs för att använda pyrotekniska varor inom hela kommunen. 
Denna regel gäller inte i de fall tillstånd inte erfordras enligt ordningslagen.  
 
 
Sprängning och skjutning med eldvapen m.m.  
§ 26  
Tillstånd av polismyndighet krävs för sprängning och skjutning med eldvapen inom hela 
kommunen.  
 
§ 27 
Luftvapen, fjädervapen och paintballvapen får inte användas på offentlig plats eller på plats som 
enligt § 3 i dessa föreskrifter jämställs med offentlig plats.  
 
 
Ridning och löpning  
§ 28  
Ridning får inte ske i Bergshamras preparerade och markerade motionsspår.  
 
 
Fiske  
§ 29  
Fiskeförbud gäller i Råstasjön om inte särskilda tillstånd till detta lämnats av kommunen. 
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Överenskommelse om villkor för upplåtelse 
av mark för uthyrning av elsparkcyklar i Solna  

 
 
§ 1 Parter 
 
Mellan Solna stad, 171 86 Solna, orgnr 212000-0183, genom dess kommunstyrelse, nedan kallat 
Staden och Företaget AB organisationsnummer XXXXXX-XXXX, nedan kallat Företaget, har 
slutits följande överenskommelse om villkor för upplåtelse av mark för uthyrning av elsparkcyklar 
inom Solna stad. 
 
 
§ 2 Syftet med överenskommelsen 
 
Staden medverkar till att uthyrning av elsparkcyklar på allmän plats är möjlig i Solna. Genom en 
lokal ordningsföreskrift har staden föreskrivit tillståndsplikt för uthyrning av elsparkcyklar på 
allmän offentlig plats som staden äger. Uthyrningssystemet sker därmed i ordnade former på de 
platser i hela staden som har angivits i bilaga till stadens lokala ordningsföreskrifter (stationer). 
 
En förutsättning för uthyrningen av elsparkcyklar i Solna stad är samtidigt att elsparkcyklarna inte 
utgör ett hinder för trafik, gående eller på annat sätt ur allmän synpunkt utgör en fara för ordning 
och säkerhet.  
 
Denna överenskommelse reglerar villkoren för markupplåtelser för uthyrning av elsparkcyklar 
och kan användas av samtliga intresserade företag som sysslar med uthyrning av elsparkcyklar.   
 
§ 3 Uppgifter om parterna 
 
Parternas ansvariga för denna överenskommelse är:  
 
Staden 
David Nordin 
Stadsmiljöchef 
Tekniska förvaltningen, Solna stad 
08-746 20 55 
david.nordin@solna.se 
 
Solna stad 
Tekniska förvaltningen 
171 86 Solna 
 
Företaget 
 
 
 
 
 

mailto:david.nordin@solna.se


Parternas kontaktpersoner i ärenden kring denna överenskommelse är: 
 
Staden 
David Nordin 
Stadsmiljöchef, Tekniska förvaltningen, Solna stad 
08-746 20 55 
david.nordin@solna.se 
 
 
Företaget 
 
 
Om det sker förändringar av ansvarig person för överenskommelsen och/eller kontaktpersonen 
hos såväl staden som Företaget är den part som ändrar uppgifterna skyldiga att snarast anmäla 
förändringen till den andre parten.  
 
 
§4 Överenskommelsens allmänna förutsättningar 
 
Staden upplåter mark i form av för ändamålet särskilt iordningsställda platser för 
elsparkcykelstationer. Lokaliseringen av platserna framgår av bifogad karta. Varje enskild plats 
beräknas rymma cirka 20 elsparkcyklar. Elsparkcyklarna ska placeras inom stationens gränser. 
 
Staden garanterar inte Företaget exklusivitet till dessa platser, utan de måste delas med andra 
aktörer som staden också tecknat överenskommelse med. Elsparkcyklar som felaktigt placeras 
utanför stationerna kan med kort varsel samlas in av företaget eller staden, för att därigenom 
undvika att de utgör ett hinder för trafik, gående eller på annat sätt ur allmän synpunkt utgör en 
fara för ordning och säkerhet.  
 
Eftersom mark ibland kan behöva tas i anspråk av andra skäl, exempelvis för akuta eller 
planerade ledningsarbeten, exploateringsprojekt, eller annan allmännyttig verksamhet, finns inte 
någon garanti för att samtliga markerade platser alltid kommer att vara tillgängliga. Parterna är i 
och med att denna överenskommelse tecknats medvetna om den möjliga inskränkningen av 
upplåtelsen. 
 
 
§ 5 Stadens ansvar 
 
Staden iordningsställer elsparkcykelstationerna, genom att markera dem i gaturummet. Varje 
enskild plats beräknas rymma cirka 20 elsparkcyklar. 
 
Under perioden april-september kan staden vid behov genomföra städning av stationerna. Det 
förutsätter att stationerna till fullo är utrymda och inga elsparkcyklar finns på platsen. Stadens 
tekniska förvaltning ska avisera Företaget om hela periodens servicedagar vid årets början. 
 
Staden informerar på sin webbplats om var man kan lämna och hämta hyrda elsparkcyklar, 
genom att på karta visa var elsparkcykelstationer finns placerade. I de fall det finns inskränkningar 
i möjligheten att nyttja en station, exempelvis för att den tillfälligt ianspråktas för andra mark- och 
byggnadsarbeten, ska staden i mesta möjliga mån löpande tillhandahålla information om detta. 

mailto:david.nordin@solna.se


 
Staden svarar för återställande av mark där stationer varit placerade, om och när det inte längre 
finns behov av en eller flera stationer. 
 
Parterna är överens om att staden inte genomför snöröjning eller halkbekämpning av 
elsparkcykelstationerna. 
  
 
§ 6 Företagets ansvar   
 
Företaget är skyldig att uppfylla följande villkor: 
 

• Företaget ska, genom tekniska åtgärder, anpassa sin tjänst så att elsparkcyklarna endast 
ska kunna lämnas och hämtas i de områden i Solna som utgör en elsparkcykelstation (för 
övriga platser gäller parkeringsförbud). Företaget ska göra den informationen tydlig för 
sina kunder genom den app som tillhandahålls 

• Genom egen konsumentinformation verka för att kunderna/användarna lämnar 
elsparkcyklarna parkerade i stationerna på det sätt som är avsett och därmed undviker 
felaktigt placerade/parkerade elsparkcyklar   

• Begränsa antalet elsparkcyklar från företaget i Solna till maximalt 200 stycken. Om det 
finns fler elsparkcyklar från företaget än 200 vid klockan 20.00, ska det överstigande 
antalet insamlas av företaget inom 15 timmar. 

• Vid utplacering av elsparkcyklar i Solna ska Företaget tillse att deras personal inte placerar 
ut fler än högst fyra elsparkcyklar vid en och samma elsparkcykelstation. 

• Om det finns fler än 20 elsparkcyklar i en station ska Företaget medverka till att minska 
ner antalet till 20 genom att flytta elsparkcyklar till annan station.    

• Om staden önskar begränsa elsparkcyklarnas hastigheter på vissa sträckor till högst 
6km/h, exempelvis på gångbanor, gångfartsgator, cykelbanor, eller sträckor utanför eller i 
anslutning till skolor, ska Företaget tillse att det sker.  

• Företaget är skyldig att hålla sina elsparkcyklar i gott skick, hela och rena.  
• Elsparkcyklar som av något skäl är obrukbara ska samlas in av Företaget inom ett dygn 

efter att meddelande har lämnats till Företaget om den/de obrukbara elsparkcyklarna 
• Företaget ska informera sina kunder/användare om gällande bestämmelser för 

elsparkcyklar och hur de får framföras på gångbanor, gångfartsgator, cykelbanor och i 
trafik.  

• Om och när staden under perioden april-september genomför städning av stationerna, 
ska företaget tillse att tömma stationerna på sina elsparkcyklar.    

 
 
§ 7 Om felplacerade elsparkcyklar 
 
Elsparkcyklar som, trots Företagets vidtagna åtgärder att förebygga detta, ändå felaktigt placeras 
utanför stationerna ska med kort varsel flyttas. 
 
Akut ordningsstörande placering  
Företaget har rätt att ha en egen funktion som ronderar Solna stad för att samla elsparkcyklar från 
Företaget, för att därmed snabbt få bort de felplacerade elsparkcyklarna och undvika att de 
samlas in av staden.  



 
 
Tekniska förvaltningen, eller den förvaltningen anlitar, kan i enlighet med lag (1982:129) om flyttning 
av fordon i vissa fall flytta trafikfarligt eller hindrande elsparkcyklel/elsparkcyklar. Solna stad har 
således rätten att samla elsparkcyklar från Företaget, som placerats på ett sätt som staden anser 
utgör ett hinder för trafik, gående eller på annat sätt ur allmän synpunkt utgör en fara för ordning 
och säkerhet.  
 
Om och när staden har samlat in felplacerade elsparkcyklar, ska Företaget lösa ut dessa till 
fastställd taxa inom sju (7) dagar.  
 
Annan olämplig placering 
Elsparkcyklar som felaktigt är placerade utanför elsparkcykelstationer, men inte utgör en direkt 
fara för ordning och säkerhet, ska flyttas till en cykelstation.  
 
Företaget ansvarar för att det finns en funktion som ronderar Solna stad för att samla in 
Företagets felplacerade elsparkcyklar. 
 
Skulle Företaget ej uppfylla sina åtaganden enligt ovan är Staden berättigad att på Företagets 
bekostnad avhjälpa bristerna, sedan 24 timmar förflutit. Om och när staden har samlat in 
felplacerade elsparkcyklar, ska Företaget lösa ut dessa till fastställd taxa inom sju (7) dagar.  
 
§ 8 Taxor/avgifter 
 
Solna stad har en taxa för markupplåtelse. Företaget ska erlägga en avgift enligt fastställd taxa.  
 
Solna stad har också avgifter för: 
 

• Insamling, förvaring och utlämning av elsparkcyklar som ur allmän synpunkt utgör en 
fara för ordning och säkerhet.  

• Flyttning av felplacerade elsparkcyklar till elsparkcykelstation  
 
Taxorna tillämpas löpande på denna överenskommelse. 
 
§ 9 Informationsansvar 
 
Företaget ska tillse att deras användare/kunder känner till hur och var elsparkcyklar kan lämnas 
och hämtas i Solna. 
 
Företaget ska informera sina användare/kunder om hur användaren/kunden kan komma i 
kontakt med Företaget för att få upplysningar om tjänsten. 
 
Företaget är skyldiga att informera staden om sådana förändringar av uthyrningsverksamheten av 
elsparkcyklarna, som kan komma att påverka Solna.  
 
Företaget kan framföra önskemål om förändrade placeringar av elsparkcykelstationernas 
placering eller annat som påverkar systemet.  
 
 



 
§ 10 Uppföljning och utvärdering 
 
De av parterna utsedda kontaktpersonerna ska fortlöpande utbyta information.  
 
Möten med mer formell avstämning ska ske månadsvis med syftet att elsparksystemet ska uppnå 
en god ordning, framkomlighet och säkerhet. 
 
 
 
§ 11 Överenskommelsens giltighetstid 
 
Överenskommelsen gäller från 1 april 2022 fram till 30 juni 2022, under förutsättning av att 
polistillstånd har beviljats för den aktuella perioden. För att överenskommelsen ska kunna 
förlängas från 1 juli 2022 fram till och med 30 november 2022 måste en ny ansökan om 
polistillstånd inges och beviljats för denna tid. 
 
 
 
 
 
Denna överenskommelse har upprättats i två likalydande exemplar, varav parterna tagit var sitt. 
 
 
 
För Solna stad:   För Företaget AB: 
 
 
………………………………….  …………………………………. 
David Nordin    
Stadsmiljöchef, Solna stad    



 
SOLNA STAD 
 

Protokollsutdrag 2022-03-21  
 SID 1 (1) 

 

 
Signatur  

Kommunstyrelsen  
 

§ 33 
Svar på motion av Sandra Lindström mfl (V) om att NPF-
säkra Solnas skolor M:15/2021 (KS/2021:180) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att förklara motionen besvarad. 
 
Sammanfattning 
Sandra Lindström (V) och Inger Grape-Olausson (V) inkom i september 2021 till 
kommunfullmäktige med rubricerade motion. I motionen föreslås att Solna stad utreder 
situationen för NPF-elever i stadens skolor idag med en riskanalys och prioritering av 
nödvändiga åtgärder, samt att Solna stad därefter inleder en NPF-säkring av sina skolor, 
med målet att alla elever ska ges förutsättningar och möjligheter att delta i och klara 
undervisningen på lika villkor.  
 
Motionen har remitterats till skolnämnden som den 17 februari 2022 har yttrat sig. 
Nämnden framför att Solna stads skolor dagligen arbetar med att utveckla 
undervisningen i syfte att möta alla elevers behov. Alla elever ska ges möjlighet att nå 
sin fulla potential och tillgodogöra sig utbildningen utifrån sina förutsättningar, vilket i 
förlängningen ger eleverna möjlighet att studera vidare på gymnasiet. Det görs många 
insatser för att kunna möta alla elevers behov. Det handlar bland annat om att 
inrättande av särskilda undervisningsgrupper, öka lärarnas kunskap och kompetens 
inom tillgängligt lärande, anpassningar och stöd i klassrummet, utbildning i studieteknik 
och om utveckling av skollokalerna.  
 
Stadsledningsförvaltningen föreslår med hänvisning till skolnämndens yttrande att 
motionen förklaras besvarad. 
 
Yrkanden 
Pehr Granfalk (M) föreslår att kommunstyrelsen beslutar enligt förvaltningens förslag. 
 
Sandra Lindström (V) och Sara Kukka Salam (S) föreslår att kommunstyrelsen bifaller 
motionen. 
 
Beslutsgång 
Ordförande konstaterar att det finns två förslag till beslut: 
Förvaltningens förslag 
Bifall till motionen 
 
Ordförande ställer förslagen mot varandra var för sig och konstaterar att 
kommunstyrelsen beslutar enligt förvaltningens förslag. 
 
Reservation 
Sandra Lindström (V) och Sara Kukka Salam (S) reserverar sig mot beslutet till förmån 
för bifall till motionen. 

I 



 

SID 1 (1) 
 

 
 
Stadsledningsförvaltningen Tjänsteskrivelse 2022-03-08 

 KS/2021:180 
 
 
 

Svar på motion av Sandra Lindström (V) och Inger Grape-Olausson 
(V) om NPF-säkra Solnas skolor, M:15/2021 
 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att förklara motionen besvarad. 
 
 
Sammanfattning 
Sandra Lindström (V) och Inger Grape-Olausson (V) inkom i september 2021 till 
kommunfullmäktige med rubricerade motion. I motionen föreslås att Solna stad utreder 
situationen för NPF-elever i stadens skolor idag med en riskanalys och prioritering av nödvändiga 
åtgärder, samt att Solna stad därefter inleder en NPF-säkring av sina skolor, med målet att alla 
elever ska ges förutsättningar och möjligheter att delta i och klara undervisningen på lika villkor.  
 
Motionen har remitterats till skolnämnden som den 17 februari 2022 har yttrat sig. Nämnden 
framför att Solna stads skolor dagligen arbetar med att utveckla undervisningen i syfte att möta 
alla elevers behov. Alla elever ska ges möjlighet att nå sin fulla potential och tillgodogöra sig 
utbildningen utifrån sina förutsättningar, vilket i förlängningen ger eleverna möjlighet att studera 
vidare på gymnasiet. Det görs många insatser för att kunna möta alla elevers behov. Det handlar 
bland annat om att inrättande av särskilda undervisningsgrupper, öka lärarnas kunskap och 
kompetens inom tillgängligt lärande, anpassningar och stöd i klassrummet, utbildning i 
studieteknik och om utveckling av skollokalerna.  
 
Stadsledningsförvaltningen föreslår med hänvisning till skolnämndens yttrande att motionen 
förklaras besvarad. 
 
 
 
Kristina Tidestav   Anders Offerlind 
Stadsdirektör    Förvaltningschef 
 
 
 

I SOLNASTAD 



 
SOLNA STAD 
 

Protokollsutdrag 2022-02-17  
 SID 1 (2) 

 

 
Signatur  

Skolnämnden  
 

§ 5 

Yttrande över motion angående skolskjuts under lov för barn 
med funktionshinder (SKN/2021:1985) 
 

Beslut 
Skolnämnden antar förvaltningens yttrande som sitt eget och överlämnar det till 
Kommunstyrelsen. 
 
 
Sammanfattning 
Eva Eriksson (S) har till kommunfullmäktiges sammanträde den 29 november 2021 
inkommit med en motion angående skolskjuts under lov för barn med funktionshinder. 
 
Enligt skollagen (2010:800) har elever i förskoleklass, grundskola, grundsärskola och 
gymnasiesärskola rätt till skolskjuts från en plats i anslutning till elevens hem och till 
den plats där utbildningen bedrivs tillbaka om sådan skjuts behövs med hänsyn till 
färdvägens längd, trafikförhållanden, elevens funktionsnedsättning eller någon annan 
särskild omständighet. Syftet med skolskjuts är att elever ska ges möjlighet att 
kostnadsfritt få sin rätt till utbildning tillgodosedd.  
 
Såsom framgår av motionen finns enligt skollagens regelverk ingen rättighet för eleven 
att få skolskjuts under loven då fritidsverksamheten inte sker i samband med en 
skoldag. Regelverket ger inte heller någon rätt till skolskjuts till och från elevens 
fritidshem under ordinarie skoltid Såsom rätten till skolskjuts är konstruerad idag 
grundar den sig på att elevens deltagande i fritidshemmets verksamhet är frivillig medan 
deltagande i skolverksamheten är obligatorisk.  
 
Av praktiska skäl, då fritidshemmet oftast bedrivs på samma plats som ordinarie 
utbildning och att eleven vistas i fritidshemmet i anslutning till skoldagen, har 
skolnämnden i sina riktlinjer för skolskjuts beslutat att erbjuda elever resor till och från 
fritidshemmet under ordinarie skoldagar, dock inte under skolloven då ingen utbildning 
bedrivs.  
 
Därmed anser förvaltningen motionen vara besvarad.  
 
 
Yrkanden 
Linda Cigéhn (V) förslår att skolnämnden beslutar att bifalla motionen enligt bilaga 3. 
 
Eva Eriksson (S) förslår att skolnämnden beslutar att bifalla motionen. 
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 Signatur  
 

Beslutsgång 
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut: 
Förvaltningens förslag 
Bifall till motionen 
 
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och konstaterar att skolnämnden beslutar 
enligt förvaltningens förslag. 
 
 
Reservationer 
Eva Eriksson (S) och Linda Cigéhn (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för bifall 
till motionen. 
 
 
  



Solna den 17 februari 2022 
Skolnämnden 

SKN/2021:1985, Ärende 7 
Yttrande över motion angående skolskjuts under lov för barn med funktionshinder 

Yrkande 

Motionens mål och syfte är i linje med Vänsterpartiets politik och jag är glad att 
Socialdemokraterna väcker denna fråga.  

Jag tycker det är beklämmande att göra minsta möjliga för de elever som behöver vårt stöd 
som allra mest. Det finns enligt regelverken ingen rätt för eleven att begära skolskjuts på 
skollov, men det betyder å andra sidan att det finns inga hinder för nämnden att bevilja 
skolskjuts om vi vill höja ambitionsnivån.  

Mot bakgrund av detta så yrkar jag 

Att bifalla motionen 

Linda Cigéhn 
Vänsterpartiet 

Protokollsbilaga 3 till SKN 2022-02-17 § 5

V 



 

SID 1 (4) 
 

 
 
Barn- och 
utbildningsförvaltningen 

Tjänsteskrivelse 2022-02-03 
 SKN/2021:1761 

 
 
 

Yttrande över motion av Sandra Lindström (V) och Inger Grape-
Olausson (V) om NPF-säkra Solnas skolor 
 

Förslag till beslut 
Skolnämnden antar förvaltningens yttrande som sitt eget och överlämnar det till 
kommunstyrelsen. 
 
 
Sammanfattning 
Sandra Lindström (V) och Inger Grape-Olausson (V) har till kommunfullmäktiges sammanträde 
27 september 2021 inkommit med en motion angående att NPF-säkra Solnas skolor.  
 
I motionen föreslås  

• att Solna stad utreder situationen för NPF-elever i stadens skolor idag med en riskanalys 
och prioritering av nödvändiga åtgärder. 

• att Solna stad därefter inleder en NPF-säkring av sina skolor, med målet att alla elever ska 
ges förutsättningar och möjligheter att delta i och klara undervisningen på lika villkor. 

 
I Solna stads skolor arbetar man dagligen med att utveckla undervisningen i syfte att möta alla 
elevers behov. Alla elever ska ges möjlighet att nå sin fulla potential och tillgodogöra sig 
utbildningen utifrån sina förutsättningar vilket i förlängningen ger eleverna möjlighet att studera 
vidare på gymnasiet.  
 
Många insatser görs för att möta alla elevers behov.  
 
För att undervisningen ska bli mer stimulerande och intressant för eleverna har alla lärare i 
grundskola deltagit i utbildningsinsatsen "Tillgängligt lärande" där de har fördjupat sina 
kunskaper i differentierad och explicit undervisning samt formativ bedömning. Som en 
fortsättning av utbildningen har alla lärare i grundskola och gymnasium deltagit i en föreläsning i 
studieteknik i syfte att bättre kunna hjälpa eleverna med strategier för inlärning 
 
Fler skolor har inrättat en särskild undervisningsgrupp. Där kan elever få undervisning i en liten 
grupp med hög personaltäthet. Under hösten 2021 pågick planering för hur en central särskild 
undervisningsgrupp ska organiseras. 
 
De lokalerna på Råsunda skola som byggts om har anpassats utifrån ett trygghetsperspektiv för 
eleverna, med grupprum och lärararbetsplatser i anslutning till klassrummen. Vissa klassrum 
anpassades även med flexibla möbler och skärmar för att möta alla elevers behov. 
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För att kunna tillgodogöra sig kunskap är det viktigt att ha en god psykisk hälsa. Barn- och 
utbildningsförvaltningen har därför utifrån aktuell forskning tagit fram en handlingsplan för 
främjande av psykisk hälsa och välbefinnande hos eleverna. Handlingsplanen innehåller fler 
aktiviteter för en utbildning som är tillgänglig och anpassad efter alla elevers individuella 
förutsättningar. Det handlar bland annat om att öka lärarnas kompetens och kunskap för att 
bättre möta och ge rätt stöd till elever med NPF.  
 
Därmed anser förvaltningen motionen vara besvarad.  
 
 

Handlingar 
Motion angående att NPF-säkra Solnas skolor 
 
 
Alessandra Wallman   Hanna Malm 
Förvaltningschef   Stabschef 
 
 
Beslutet expedieras till:  
Kommunstyrelsen 
 
 

Bakgrund 
Sandra Lindström (V) och Inger Grape-Olausson (V) har till kommunfullmäktiges sammanträde 
den 27 september 2021 inkommit med en motion angående att NPF-säkra Solnas skolor. Av 
motionen framgår att enligt skollagen har skolan skyldighet att ge extra stöd till den elev som 
behöver det – oavsett om det finns en diagnos på pappret eller ej. Stödet ska ges på det sätt och i 
den omfattning som behövs, och inte bara för att nå upp till nivån för godkänt utan alla elever 
ska ”stimuleras till att utvecklas så långt de kan”. Vidare framgår det att utifrån skollagens 
skrivelser om stöd innebär att det ska ges utifrån elevens egna behov och förutsättningar. För 
merparten av barn räcker det att få extra anpassningar inom ordinarie undervisning. Om 
anpassningarna inte räcker till ska särskilt stöd erbjudas, vilket är ett mer omfattande stöd som 
ges under längre tid. Om stödet inte kan ges i den vanliga skolan ska kommunen erbjuda plats i 
särskilt anpassade former. 
 
I motionen föreslås  

• att Solna stad utreder situationen för NPF-elever i stadens skolor idag med en riskanalys 
och prioritering av nödvändiga åtgärder. 

• att Solna stad därefter inleder en NPF-säkring av sina skolor, med målet att alla elever ska 
ges förutsättningar och möjligheter att delta i och klara undervisningen på lika villkor. 
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Förvaltningens yttrande 
I Solna stads skolor arbetar man dagligen med att utveckla undervisningen i syfte att möta alla 
elevers behov. Alla elever ska ges möjlighet att nå sin fulla potential och att tillgodogöra sig 
utbildningen utifrån sina förutsättningar vilket i förlängningen ger eleverna möjlighet att studera 
vidare på gymnasiet. Trygghet, trivsel och lärande värderas högt samt att alla elever känner sig 
sedda och inkluderade.  För att uppnå detta antog dåvarande barn- och utbildningsnämnden och 
kommunstyrelsen under 2017 en strategi för att förbättra kunskapsresultaten i 
grundskolan.  Strategin ska revideras under år 2022 utifrån erfarenheter av den nu gällande 
strategin.  
  
För att kunna tillgodogöra sig kunskap är det viktigt att ha en god psykisk hälsa. Barn- och 
utbildningsförvaltningen har därför utifrån aktuell forskning tagit fram en handlingsplan för 
främjande av psykisk hälsa och välbefinnande hos eleverna i Solna stads skolor. Handlingsplanen 
som antogs av skolnämnden den 11 november 2021 riktar sig till stadens kommunala 
grundskolor och gymnasium. Förvaltningen har identifierat ett antal faktorer inom skolans 
ansvarsområde för att främja psykisk hälsa och välbefinnande. Det handlar om Tillgänglig 
utbildning, Trygghet och studiero, Elevhälsans arbete och Samverkan med andra aktörer.  Inom ramen för 
respektive område finns prioriterade aktiviteter att arbeta med och fler insatser som redan är ett 
pågående arbete.  
 
Handlingsplanen innehåller fler aktiviteter för en utbildning som är tillgänglig och anpassad efter 
alla elevers individuella förutsättningar. Det handlar bland annat om att öka lärarnas kompetens 
och kunskap för att bättre möta och ge rätt stöd till elever med NPF-problematik. Andra 
aktiviteter handlar om anpassningar och stöd i klassrummet, utbildning i studieteknik samt en 
central särskild undervisningsgrupp för elever i behov av särskilt stöd.   
 
Fler av insatserna är redan ett pågående arbete.  
 
I verksamhetsplan och budget för 2021 fattade skolnämnden beslut om förändringar i 
skolorganisationen inför läsåret 21/22. Under 2021 genomfördes de beslutade förändringarna i 
syfte att anpassa tillgången på skolplatser efter behov och efterfrågan. Under våren 2021 
fokuserades arbetet med omställningen på lokaler och organisation. Ombyggnationer 
genomfördes bland annat på Råsunda skola mellan- och högstadium. Lokalerna byggdes om och 
anpassades utifrån ett trygghetsperspektiv för eleverna, med grupprum och lärararbetsplatser i 
anslutning till klassrummen. Vissa klassrum anpassades även med flexibla möbler och skärmar för 
att möta alla elevers behov.  
 
Inför att organisationen för läsåret 21/22 skulle fastslås, framkom behov av att stärka 
organisationen för barn i behov av särskilt stöd. Fler skolor fick i uppdrag att inrätta en särskild 
undervisningsgrupp, även kallad studio. Där kan elever få undervisning i en liten grupp med hög 
personaltäthet. Arbetet med inrättande av särskilda undervisningsgrupper på skolorna har också 
visat på ytterligare behov av organisation för barn i behov av särskilt stöd. Det rör sig om elever 
med omfattande behov av särskilt stöd som är utöver vad skolornas särskilda 
undervisningsgrupper är organiserade för. Det kan till exempel handla om elever med lång och 
omfattande frånvaro. Under hösten 2021 fortsatte arbetet med planering för hur en central 
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särskild undervisningsgrupp ska organiseras. Målet är en central undervisningsgrupp inom ramen 
för kommunens egna grundskolor med start läsåret 22/23. 
 
För att undervisningen ska bli mer stimulerande och intressant för eleverna har alla lärare i 
grundskola under 2021 deltagit i utbildningsinsatsen "Tillgängligt lärande" där de har fått fördjupa 
sina kunskaper i differentierad och explicit undervisning samt formativ bedömning. Lärarna har 
fått möjlighet till djupare pedagogiska diskussioner som har lett till en förändrad undervisning 
med fokus på att den ska vara stimulerande för fler elever. Samtliga lärare arbetar även med 
boken "Lektionsdesign" under ledning av stadens förstelärare och de centrala utvecklingsledarna. 
Arbetet syftar till att skapa tydliga strukturer för eleverna i klassrummet och stärka ledarskapet i 
klassrummet.   
 
Som en fortsättning av utbildningen "Tillgängligt lärande" har alla lärare i grundskola och 
gymnasium deltagit i en föreläsning i studieteknik i syfte att bättre kunna hjälpa eleverna med 
strategier för inlärning. Alla pedagoger har efter det fått övningar i studieteknik som de kan 
genomföra med sina elever. Även fritidshemmet och förskoleklass har fått ta del av delar av 
föreläsningen. Föreläsningen erbjöds även till vårdnadshavare, både i kommunala och fristående 
skolor.  
 
Därmed anser förvaltningen motionen vara besvarad.  
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Solna den 27 september 2021 

 

Motion om att NPF-säkra Solnas skolor 
 
Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF), såsom ADHD, autismspektrumtillstånd, 
Aspergers syndrom, tvångssyndrom med flera, är mycket vanliga (ca 5–10 % av alla elever) 
och medför en livslång funktionsnedsättning. Samsjukligheten med annan problematik 
såsom depressions- och ångestsjukdomar, ätstörningar, självskadebeteenden, missbruk, 
dyslexi samt somatiska sjukdomar såsom epilepsi och diabetes är hög. Ofta upptäcks dessa 
funktionsnedsättningar i skolåldern, då ökade krav på koncentration, eget ansvar, socialt 
samspel och impulskontroll ofta gör det svårt för elever med NPF-problematik. För att klara 
skolgången krävs ofta anpassningar eller stöd i undervisningen och skolmiljön. Om stödet 
uteblir löper eleverna med NPF stor risk att försämras i sin psykiska hälsa och att bli 
hemmasittare, vilket får långsiktiga konsekvenser för elevernas utveckling. Uppskattningsvis 
så många som 75 % av alla elever med problematisk skolfrånvaro tros ha NPF-problematik. 
 
I samband med skolstart har riksförbundet Attention, som representerar personer med NPF 
och deras anhöriga, genomfört sin årliga skolenkät. Det är ledsam läsning. Enkäten visar att 
65 % av eleverna med NPF och 75 % av vårdnadshavarna till barn med NPF upplever stor 
eller ganska stor oro inför skolstart. Oron handlar framförallt om brister i den pedagogiska 
tillgängligheten, där mer än hälften av föräldrarna upplever att det saknas kunskap om NPF, 
att stödet brister, att det saknas anpassningar och att det är en stökig miljö i skolan.  
 
Enligt skollagen har skolan skyldighet att ge extra stöd till den elev som behöver det – 
oavsett om det finns en diagnos på pappret eller ej. Stödet ska ges på det sätt och i den 
omfattning som behövs, och inte bara för att nå upp till nivån för godkänt utan alla elever ska 
”stimuleras till att utvecklas så långt de kan”. Även elever som når de lägsta kunskapskraven 
ska alltså få stöd och ledning för att kunna nå längre i sin kunskapsutveckling.  
 
Skollagens skrivelser om stöd innebär att det ska ges utifrån elevens egna behov och 
förutsättningar. För merparten av barn räcker det att få extra anpassningar inom ordinarie 
undervisning, vilket kan handla om förlängd provtid, muntlig komplettering, tydliggjort 
schema, extra stöd att komma igång med uppgifter, stöd i att förstå texter eller dylikt. Även 
hjälpmedel såsom datorprogram, brusreducerande hörlurar, avskärmningar i klassrum, 
möjlighet att kunna sitta enskilt på lunchen och liknande åtgärder kan vara otroligt värdefulla 
för att få till en fungerande skolgång. Om anpassningarna inte räcker till ska särskilt stöd 
erbjudas, vilket är ett mer omfattande stöd som ges under längre tid, såsom exempelvis 
anpassad studiegång, tillgång till elevassistent eller enskild undervisning. Om stödet inte kan 
ges i den vanliga skolan ska kommunen erbjuda plats i särskilt anpassade former. 
 
Trots skollagens krav och vetskapen om hur viktigt stöd och anpassningar är för denna 
elevgrupp visar enkäten från Attention att 73 % av vårdnadshavarna inte anser att barnet 
med NPF får det stöd och de anpassningar som hen behöver i skolan. Tyvärr har vi ingen 
anledning att tro att det skulle se bättre ut i Solna. Vänsterpartiet har många partimedlemmar 
som själva har upplevt att deras barn inte får de anpassningar och det stöd de behöver i 
Solnas kommunala skolor, och har träffat, fått mejl och samtalat med massor av medborgare 
som känner precis likadant. De omfattande organisationsförändringarna och 
nedläggningarna som nyligen har genomförts på Solnas skolor har dessutom medfört enormt 
merarbete för den pedagogiska ledningen, vilket ytterligare gjort att elevers behov har 
hamnat i kläm. Tiden och resurserna räcker helt enkelt inte till när akuta renoveringar och 
klassammanslagningar måste prioriteras. Det är också mycket oroväckande att avslagen på 
extra resurspersonal och skolskjuts ökar.  
 
Många av Solnas elever har neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och är i behov av 
extra anpassningar och särskilt stöd. Vi vill ge dessa elever rätt förutsättningar att klara 
skolgången i Solnas skolor genom att NPF-säkra Solnas grundskolor. Källbrinksskolan i 
Huddinge är ett utmärkt exempel på en skola som verkligen har tagit till sig detta och arbetar 



 
aktivt med att NPF-säkra sin skola. De anpassar sitt lärande, miljö, teknik och rutiner för 
NPF-elever, vilket är arbetssätt som gynnar alla elever – även de som inte alls har NPF-
problematik. Vi vill se att Solnas skolor går samma väg och NPF-säkras för att ge alla elever 
möjligheter till en trygg, god och sammanhållen skolgång. Detta är ett omfattande arbete 
som behöver göras på många nivåer och kräver många olika typer av insatser. 
 
Exempel på åtgärder som behöver genomföras för att NPF-säkra Solnas grundskolor är:  
- Att all personal i skolan utbildas i specialpedagogik och NPF.  
- Att generella anpassningar ges i klassrumsmiljön. 
- Att individuella anpassningar ges i klassrumsmiljön. 
- Att alla elever som har behov av det erbjuds särskilt stöd, såsom rätt till elevassistent och 
anpassad studiegång eller undervisning. 
- Att åtgärdsprogram tas fram för de elever som riskerar att inte nå målen i minst ett ämne. 
- Att hjälpmedel såsom datorprogram, brusreducerande hörlurar, avgränsningsskärmar i 
klassrum, tangles och anpassade sittmöjligheter köps in och tillgängliggörs för eleverna.  
- Att elever ges tillgång till pauser, återhämtning, mindre rum och tysta rum. 
- Att elever som behöver återhämtning ges alternativ till att vara ute på skolgården under 
rasterna. 
- Att elever som inte kan vistas i skolmatsalen ges möjlighet till att äta i ett mindre rum, 
ensamma eller i sällskap med en vän. 
- Att god tillgång till elevhälsa finns på alla skolor och att elevhälsan har god NPF-
kompetens. 
- Att ta fram en plan för övergång mellan de olika stadierna i skolan. 
- Att utveckla samarbetet mellan skolan och socialtjänst, BUP, Första linjen och andra 
aktörer. 
- Att rastverksamhet erbjuds dagligen för varje stadie på skolan, och att rastverksamheten 
löpande utvärderas. 
- Att förbättra samordningen inom skolan så att föräldrar kan avlastas från det ansvaret. 
- Att varje skola har en plan för problematisk skolfrånvaro och hur man får tillbaka elever till 
skolan. 
- Att skolan tar större ansvar för att upptäcka NPF-problematik och sätta in nödvändiga 
åtgärder.  
- Att elever i behov av skolskjuts beviljas det.  
- Att Solna stad avsätter nödvändiga resurser för att möjliggöra exempelvis utbildning, inköp, 
personaltäthet och lokalombyggnationer som är nödvändiga för att genomföra detta i 
praktiken. 
 
När varje elev har enskilda behov är det lätt att lösningarna fastnar på individnivå när 
strukturella åtgärder som rör exempelvis personalutbildning, resurser och inköp antagligen är 
behov som delas av många elever och skolor. Därför bör arbetet med att NPF-säkra Solnas 
skolor inledas med att staden utreder situationen för eleverna med NPF-problematik i 
skolorna idag för att kartlägga vilka åtgärder som är nödvändiga och bör få särskild prioritet. 
 
Vänsterpartiet föreslår kommunfullmäktige besluta 

att Solna stad utreder situationen för NPF-elever i stadens skolor idag med en riskanalys och 

prioritering av nödvändiga åtgärder. 

 

att Solna stad därefter inleder en NPF-säkring av sina skolor, med målet att alla elever ska 

ges förutsättningar och möjligheter att delta i och klara undervisningen på lika villkor. 

 

 

   

 

 

Sandra Lindström  Inger Grape-Olausson 

Vänsterpartiet   Vänsterpartiet 
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Signatur  

Kommunstyrelsen  
 

§ 34 
Svar på motion av Elisabet Brolin (S) om översyn av ny 
modell för hemtjänsten, M:21/2021 (KS/2021:227) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att förklara motionen besvarad. 
 
Sammanfattning 
Elisabet Brolin (S) inkom med rubricerade motion till kommunfullmäktige i november 
2021. 
I motionen föreslås att omvårdnadsförvaltningen får i uppdrag att på försök inom ett 
eller två områden prova en modell för hemtjänst som inte bygger på minutscheman 
utan ger utrymme för såväl hemtjänsttagare som anställda att kunna påverka vilka 
insatser som ska göras för dagen 
och att försöket utvärderas. 
 
Motionen har remitterats till omvårdnadsnämnden som i yttrande den 15 februari 2022 
framför att nämnden anser att det system som tillämpas är tillräckligt flexibelt och ger 
utrymme för den enskilde tillsammans med kontaktmannen och hemtjänstutföraren att 
planera beviljade insatser och tidsåtgång på så sätt att den enskilde får sina behov och 
önskemål tillgodosedda. Dagens system ger även biståndshandläggaren möjlighet att 
genom uppföljning kvalitetssäkra den enskildes beviljade insatser. 
Omvårdnadsnämndens förvaltning gör bedömningen att tidsramar för 
omvårdnadsinsatser är nödvändiga för verksamheterna för att kunna tillgodose samtliga 
kunders behov av kontinuitet gällande tid och personal. Omvårdnadsnämnden föreslår 
att motionen avslås. 
Stadsledningsförvaltningen kan konstatera att det av nämndens svar framgår att 
befintlig modell för hemtjänst, med det befintliga bedömningssystemet, ger utrymme 
för en planering av beviljade insatser och tidsåtgång så att den enskilde får sina behov 
och önskemål tillgodosedda.   
Stadsledningsförvaltningen föreslår, med hänvisning till omvårdnadsnämndens 
yttrande, att motionen förklaras besvarad. 
 
Yrkanden 
Pehr Granfalk (M) föreslår att kommunstyrelsen beslutar enligt förvaltningens förslag. 
 
Sara Kukka Salam (S) och Sandra Lindström (V) föreslår att kommunstyrelsen bifaller 
motionen. 
 
Beslutsgång 
Ordförande konstaterar att det finns två förslag till beslut: 
Förvaltningens förslag 
Bifall till motionen 
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 Signatur  
 

Ordförande ställer förslagen mot varandra var för sig och konstaterar att 
kommunstyrelsen beslutar enligt förvaltningens förslag. 
 
Reservation 
Sara Kukka Salam (S) och Sandra Lindström (V) reserverar sig mot beslutet till förmån 
för bifall till motionen. 
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Stadsledningsförvaltningen Tjänsteskrivelse 2022-03-08 

 KS/2021:227 
 
 
 

Svar på motion av Elisabet Brolin (S) om översyn av ny 
modell för hemtjänsten M:21/2021 
 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att förklara motionen besvarad. 
 
Sammanfattning 
Elisabet Brolin (S) inkom med rubricerade motion till kommunfullmäktige i november 2021. 
I motionen föreslås att omvårdnadsförvaltningen får i uppdrag att på försök inom ett eller två 
områden prova en modell för hemtjänst som inte bygger på minutscheman utan ger utrymme för 
såväl hemtjänsttagare som anställda att kunna påverka vilka insatser som ska göras för dagen 
och att försöket utvärderas. 
 
Motionen har remitterats till omvårdnadsnämnden som i yttrande den 15 februari 2022 framför 
att nämnden anser att det system som tillämpas är tillräckligt flexibelt och ger utrymme för den 
enskilde tillsammans med kontaktmannen och hemtjänstutföraren att planera beviljade insatser 
och tidsåtgång på så sätt att den enskilde får sina behov och önskemål tillgodosedda. Dagens 
system ger även biståndshandläggaren möjlighet att genom uppföljning kvalitetssäkra den 
enskildes beviljade insatser. Omvårdnadsnämndens förvaltning gör bedömningen att tidsramar 
för omvårdnadsinsatser är nödvändiga för verksamheterna för att kunna tillgodose samtliga 
kunders behov av kontinuitet gällande tid och personal. Omvårdnadsnämnden föreslår att 
motionen avslås. 

Stadsledningsförvaltningen kan konstatera att det av nämndens svar framgår att befintlig modell 
för hemtjänst, med det befintliga bedömningssystemet, ger utrymme för en planering av beviljade 
insatser och tidsåtgång så att den enskilde får sina behov och önskemål tillgodosedda.   

Stadsledningsförvaltningen föreslår, med hänvisning till omvårdnadsnämndens yttrande, att 
motionen förklaras besvarad. 
 
 
 
 
Kristina Tidestav   Anders Offerlind 
Stadsdirektör    Förvaltningschef 
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Signatur  

Omvårdnadsnämnden  
 

§ 4 
Yttrande över motion av Elisabet Brolin (S) om översyn av ny 
modell för hemtjänsten M:21/2021 (ON/2021:123) 
 

Beslut 
Omvårdnadsnämnden överlämnar tjänsteskrivelsen till kommunstyrelsen som sitt 
yttrande över motionen. Omvårdnadsnämnden beslutar att föreslå kommunstyrelsen att 
motionen ska avslås. 
 
 
Sammanfattning 
Motionen översyn av ny modell för hemtjänsten § 293 väcktes i kommunfullmäktige 
den 29 november 2021 av Elisabet Brolin. 
 
I motionen yrkas att: 

- omvårdnadsförvaltningen får i uppdrag att på försök inom ett eller två områden 
prova en modell för hemtjänst som inte bygger på minutscheman utan ger 
utrymme för såväl hemtjänsttagare som anställda att kunna påverka vilka 
insatser som ska göras för dagen och att försöket utvärderas. 

 

Omvårdnadsförvaltningens svar på motionen 
Omvårdnadsförvaltningen anser att dagens system ger biståndshandläggaren möjlighet 
att genom uppföljning kvalitetssäkra den enskildes beviljade insatser. Förvaltningen 
anser vidare att det system som finns idag är tillräckligt flexibelt, och ger utrymme för 
den enskilde tillsammans med kontaktmannen och hemtjänstutföraren att planera 
beviljade insatser och tidsåtgång på så sätt att den enskilde får sina behov och önskemål 
tillgodosedda.  
 
Förvaltningen gör bedömningen att tidsramar är nödvändiga för verksamheterna för att 
kunna tillgodose samtliga kunders behov av kontinuitet gällande tid och personal.  
Beställningarna till utförarna omfattar beviljade omvårdnadsinsatser samt antal besök 
under dagen. Varje omvårdnadsinsats genererar skälig tid för att genomföras. I 
beställningen till utförarna får de den totala tiden för samtliga omvårdnadsinsatser att 
utföra inom månaden. Hemtjänstutförarna får ersättning för utförd tid upp till beställd 
tid gällande omvårdnadsinsatser. Genom uppföljning av utförd tid under oktober, 
november och december 2021 framkommer att 70-76% av totalt beviljad tid utförs 
idag.  
 
Beställningarna kan även omfatta beviljade serviceinsatser samt intervall för 
genomförande av dessa. Varje serviceinsats generar skälig tid för att genomföras. Till 
skillnad från omvårdnadsinsatser ersätts utföraren för antal utförda serviceinsatser, och 
inte den faktiska tidsåtgången. 
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 Signatur  
 

Det är sedan kontaktmannen som, tillsammans med kunden, upprättar en 
genomförandeplan för hur samtliga beviljade insatser ska genomföras, och när under 
dagen de ska utföras. 
Utifrån genomförandeplanen ska utföraren planera ut de insatser kund önskar få 
utförda vid respektive besök. Vid förändrade önskemål är det fritt för kontaktmannen 
att tillsammans med kund uppdatera genomförandeplanen och för hemtjänstutföraren 
att därefter revidera planeringen. Dagens system liknar ramtid för omvårdnadsinsatser, 
men biståndshandläggaren beviljar omvårdnadsinsatser som var för sig generar en viss 
tid. Den totala omvårdnadstiden ger förutsättningar att förlänga ett besök som tar mer 
tid i anspråk och korta ned ett annat som inte tar lika mycket tid i anspråk. 
Sammantaget innebär detta att det finns tid och utrymme för flexibilitet för de besök 
som tar längre tid hos kund än beräknat.  
 
För att möjliggöra den av nämnden fastställda uppföljningsplanen krävs ett underlag att 
utgå ifrån. Underlaget förvaltningen tar del av via de registrerade insatserna, ger 
möjlighet för biståndshandläggaren att följa upp att den enskilde får den hjälp som är 
behovsbedömd och beviljad. Närvaromarkering i den enskildes hem kvalitetssäkrar 
besök på plats, vilket kan utgöra en trygghet för såväl den enskilde och dennes 
närstående som för medarbetare.  
 
Yrkande 
Elisabet Brolin (S), Kerstin Scheutz (V), Mikael Kullberg (S) yrkar bifall till motionen. 
Samuel Klippfalk (KD) yrkar bifall till förvaltningens förslag. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut, dels bifall till förvaltningens 
förslag, dels Elisabet Brolin (S) med fleras yrkande. 
Ordförande ställer förslagen mot varandra och konstaterar att omvårdnadsnämnden 
bifaller förvaltningens förslag. 
 
Reservationer 
Elisabet Brolin (S), Kerstin Scheutz (V), Mikael Kullberg (S) reserverar sig mot beslutet 
till förmån för eget förslag. 
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Omvårdnadsförvaltningen Tjänsteskrivelse 2022-01-18 

 ON/2021:123 
 
 

Yttrande över motion av Elisabet Brolin (S) om översyn av ny 
modell för hemtjänsten M:21/2021 
 

Förslag till beslut 
Omvårdnadsnämnden överlämnar tjänsteskrivelsen till kommunstyrelsen som sitt yttrande över 
motionen. Omvårdnadsnämnden beslutar att föreslå kommunstyrelsen att motionen ska avslås. 
 
 
Sammanfattning 
Motionen översyn av ny modell för hemtjänsten § 293 väcktes i kommunfullmäktige den 29 
november 2021 av Elisabet Brolin. 
 
I motionen yrkas att: 

- omvårdnadsförvaltningen får i uppdrag att på försök inom ett eller två områden prova en 
modell för hemtjänst som inte bygger på minutscheman utan ger utrymme för såväl 
hemtjänsttagare som anställda att kunna påverka vilka insatser som ska göras för dagen 
och att försöket utvärderas. 

 

Omvårdnadsförvaltningens svar på motionen 
Omvårdnadsförvaltningen anser att dagens system ger biståndshandläggaren möjlighet att genom 
uppföljning kvalitetssäkra den enskildes beviljade insatser. Förvaltningen anser vidare att det 
system som finns idag är tillräckligt flexibelt, och ger utrymme för den enskilde tillsammans med 
kontaktmannen och hemtjänstutföraren att planera beviljade insatser och tidsåtgång på så sätt att 
den enskilde får sina behov och önskemål tillgodosedda.  
 
Förvaltningen gör bedömningen att tidsramar är nödvändiga för verksamheterna för att kunna 
tillgodose samtliga kunders behov av kontinuitet gällande tid och personal.  
Beställningarna till utförarna omfattar beviljade omvårdnadsinsatser samt antal besök under 
dagen. Varje omvårdnadsinsats genererar skälig tid för att genomföras. I beställningen till 
utförarna får de den totala tiden för samtliga omvårdnadsinsatser att utföra inom månaden. 
Hemtjänstutförarna får ersättning för utförd tid upp till beställd tid gällande omvårdnadsinsatser. 
Genom uppföljning av utförd tid under oktober, november och december 2021 framkommer att 
70-76% av totalt beviljad tid utförs idag.  
 
Beställningarna kan även omfatta beviljade serviceinsatser samt intervall för genomförande av 
dessa. Varje serviceinsats generar skälig tid för att genomföras. Till skillnad från 
omvårdnadsinsatser ersätts utföraren för antal utförda serviceinsatser, och inte den faktiska 
tidsåtgången. 
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Det är sedan kontaktmannen som, tillsammans med kunden, upprättar en genomförandeplan för 
hur samtliga beviljade insatser ska genomföras, och när under dagen de ska utföras. 
Utifrån genomförandeplanen ska utföraren planera ut de insatser kund önskar få utförda vid 
respektive besök. Vid förändrade önskemål är det fritt för kontaktmannen att tillsammans med 
kund uppdatera genomförandeplanen och för hemtjänstutföraren att därefter revidera 
planeringen. Dagens system liknar ramtid för omvårdnadsinsatser, men biståndshandläggaren 
beviljar omvårdnadsinsatser som var för sig generar en viss tid. Den totala omvårdnadstiden ger 
förutsättningar att förlänga ett besök som tar mer tid i anspråk och korta ned ett annat som inte 
tar lika mycket tid i anspråk. Sammantaget innebär detta att det finns tid och utrymme för 
flexibilitet för de besök som tar längre tid hos kund än beräknat.  
 
För att möjliggöra den av nämnden fastställda uppföljningsplanen krävs ett underlag att utgå 
ifrån. Underlaget förvaltningen tar del av via de registrerade insatserna, ger möjlighet för 
biståndshandläggaren att följa upp att den enskilde får den hjälp som är behovsbedömd och 
beviljad. Närvaromarkering i den enskildes hem kvalitetssäkrar besök på plats, vilket kan utgöra 
en trygghet för såväl den enskilde och dennes närstående som för medarbetare.  
 
 
 
 
 
 
Elisabet Sundelin   Emma Edling 
Förvaltningschef   Kvalitetsutvecklare 
 
 
 
 
    Kristina Landelius 

   Samordnare, avdelningen för  
myndighetsutövning 

  
 
 
 
Beslutet expedieras till: 
Kommunstyrelsen 
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MOTION om översyn av ny modell för hemtjänsten 

Hemtjänsten är idag minutreglerad, varje moment är minutbestämt och det ger ingen möjlighet 

vare sig för den som får hemtjänst eller för de som arbetar i hemtjänsten att påverka vad som ska 

göras. Dagsformen för den som får hemtjänst påverkar som det är nu inte på något sätt vad som 

ska göras. 

Allt som görs kontrolleras via en mobiltelefon. De som ska göra arbetsinsatser hos någon som 

har beviljats hemtjänst loggar in när de kommer. Telefonen ”plingar” till när den förutbestämda 

tiden börjar närma sig sitt slut. Då är det dags att snabbt logga ut och via appen registrera vad 

som gjorts, endast det förutbestämda. Det är minutscheman som gäller.  

Argumentet för att ha denna grad av kontroll är att det ska säkerställas att det inte fuskas och att 

de som har hemtjänst får det som är bestämt. Dagens system ger inget utrymme för flexibilitet 

för någon part. Personalens yrkeskunskaper kan inte alltid användas fullt ut. De som får 

hemtjänst kanske även passiviseras av ett system som de inte kan påverka. 

Det finns kommuner i landet som har vågat ta bort ”minutscheman” och det har visat sig att det 

ger större inflytande och flexibilitet samt att det blivit bättre för alla såväl personal som 

hemtjänsttagare. 

Självklart ska inget fusk få förekomma! Men den som läst ”Hemtjänstmaffian” inser snabbt att 

den som vill fuska gör det oavsett system. 

Grundtanken bör vara att de allra flesta människor är både plikttrogna och ärliga.  

Med hänvisning till ovanstående yrkar jag att: 

- Att omvårdnadsförvaltningen får i uppdrag att på försök inom ett eller två områden 

provar en modell för hemtjänst som inte bygger på minutscheman utan ger utrymme för 

såväl hemtjänsttagare som anställd att kunna påverka vilka insatser som ska göras för 

dagen och att försöket också utvärderas. 

 

Solna 29 november 2021 

 

 

Elisabet Brolin 

Socialdemokraterna  

~:.a 
~• Socialdemokraterna 



 
SOLNA STAD 
 

Protokollsutdrag 2022-03-21  
 SID 1 (2) 

 

 
Signatur  

Kommunstyrelsen  
 

§ 35 
Svar på motion av Eva Eriksson (S) om skolskjuts under lov 
för barn med funktionshinder, M:22/2021 (KS/2021:228) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att förklara motionen besvarad. 
 
Sammanfattning 
Eva Eriksson (S) inkom med rubricerade motion till kommunfullmäktige i november 
2021. I motionen föreslås att elever med funktionsnedsättning som är beviljad 
skolskjuts till och från skola och fritidshem också beviljas sådan på loven. 
  
Motionen har remitterats till skolnämnden som den 17 februari 2022 har yttrat sig. 
Nämnden framför att elever i skolor har rätt till skolskjuts om det behövs med hänsyn 
till färdvägens längd, trafikförhållanden, elevens funktionsnedsättning eller någon annan 
särskild omständighet. Syftet med skolskjuts är att elever ska ges möjlighet att 
kostnadsfritt få sin rätt till utbildning tillgodosedd.  
 
Även om regelverket inte ger någon rätt till skolskjuts till och från elevens fritidshem, 
då fritidshemmets verksamhet till skillnad från skolverksamheten är frivillig, har 
skolnämnden i sina riktlinjer för skolskjuts beslutat att erbjuda elever resor till och från 
fritidshemmet under ordinarie skoldagar, då fritidshemmet oftast bedrivs på samma 
plats som ordinarie utbildning. Det omfattar dock inte skolloven eftersom det inte 
bedrivs utbildning då. För ungdomar över 12 år och som har korttidstillsyn enligt LSS 
före och efter skoldagen samt under skollov kan turbundna resor till och från 
korttidstillsynen beviljas enligt annan lagstiftning än skollagen. 
Stadsledningsförvaltningen föreslår, med hänvisning till skolnämndens yttrande, att 
motionen förklaras besvarad. 
 
Yrkanden 
Pehr Granfalk (M) föreslår att kommunstyrelsen beslutar enligt förvaltningens förslag. 
 
Sara Kukka Salam (S) och Sandra Lindström (V) föreslår att kommunstyrelsen bifaller 
motionen. 
 
Beslutsgång 
Ordförande konstaterar att det finns två förslag till beslut: 
Förvaltningens förslag 
Bifall till motionen 
 
Ordförande ställer förslagen mot varandra var för sig och konstaterar att 
kommunstyrelsen beslutar enligt förvaltningens förslag. 
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 Signatur  
 

Reservation 
Sara Kukka Salam (S) och Sandra Lindström (V) reserverar sig mot beslutet till förmån 
för bifall till motionen. 
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Stadsledningsförvaltningen Tjänsteskrivelse 2022-03-08 

 KS/2021:228 
 
 
 

Svar på motion av Eva Eriksson (S) angående skolskjuts under lov 
för barn med funktionshinder, M:22/2021 
 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att förklara motionen besvarad. 
 
Sammanfattning 
Eva Eriksson (S) inkom med rubricerade motion till kommunfullmäktige i november 2021. I 
motionen föreslås att elever med funktionsnedsättning som är beviljad skolskjuts till och från 
skola och fritidshem också beviljas sådan på loven. 
  
Motionen har remitterats till skolnämnden som den 17 februari 2022 har yttrat sig. Nämnden 
framför att elever i skolor har rätt till skolskjuts om det behövs med hänsyn till färdvägens längd, 
trafikförhållanden, elevens funktionsnedsättning eller någon annan särskild omständighet. Syftet 
med skolskjuts är att elever ska ges möjlighet att kostnadsfritt få sin rätt till utbildning 
tillgodosedd.  
 
Även om regelverket inte ger någon rätt till skolskjuts till och från elevens fritidshem, då 
fritidshemmets verksamhet till skillnad från skolverksamheten är frivillig, har skolnämnden i sina 
riktlinjer för skolskjuts beslutat att erbjuda elever resor till och från fritidshemmet under ordinarie 
skoldagar, då fritidshemmet oftast bedrivs på samma plats som ordinarie utbildning. Det omfattar 
dock inte skolloven eftersom det inte bedrivs utbildning då. För ungdomar över 12 år och som 
har korttidstillsyn enligt LSS före och efter skoldagen samt under skollov kan turbundna resor till 
och från korttidstillsynen beviljas enligt annan lagstiftning än skollagen. 

Stadsledningsförvaltningen föreslår, med hänvisning till skolnämndens yttrande, att motionen 
förklaras besvarad. 

 
 
Kristina Tidestav   Anders Offerlind 
Stadsdirektör    Förvaltningschef 
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Protokollsutdrag 2022-02-17  
 SID 1 (2) 

 

 
Signatur  

Skolnämnden  
 

§ 5 
Yttrande över motion angående skolskjuts under lov för barn 
med funktionshinder (SKN/2021:1985) 
 

Beslut 
Skolnämnden antar förvaltningens yttrande som sitt eget och överlämnar det till 
Kommunstyrelsen. 
 
 
Sammanfattning 
Eva Eriksson (S) har till kommunfullmäktiges sammanträde den 29 november 2021 
inkommit med en motion angående skolskjuts under lov för barn med funktionshinder. 
 
Enligt skollagen (2010:800) har elever i förskoleklass, grundskola, grundsärskola och 
gymnasiesärskola rätt till skolskjuts från en plats i anslutning till elevens hem och till 
den plats där utbildningen bedrivs tillbaka om sådan skjuts behövs med hänsyn till 
färdvägens längd, trafikförhållanden, elevens funktionsnedsättning eller någon annan 
särskild omständighet. Syftet med skolskjuts är att elever ska ges möjlighet att 
kostnadsfritt få sin rätt till utbildning tillgodosedd.  
 
Såsom framgår av motionen finns enligt skollagens regelverk ingen rättighet för eleven 
att få skolskjuts under loven då fritidsverksamheten inte sker i samband med en 
skoldag. Regelverket ger inte heller någon rätt till skolskjuts till och från elevens 
fritidshem under ordinarie skoltid Såsom rätten till skolskjuts är konstruerad idag 
grundar den sig på att elevens deltagande i fritidshemmets verksamhet är frivillig medan 
deltagande i skolverksamheten är obligatorisk.  
 
Av praktiska skäl, då fritidshemmet oftast bedrivs på samma plats som ordinarie 
utbildning och att eleven vistas i fritidshemmet i anslutning till skoldagen, har 
skolnämnden i sina riktlinjer för skolskjuts beslutat att erbjuda elever resor till och från 
fritidshemmet under ordinarie skoldagar, dock inte under skolloven då ingen utbildning 
bedrivs.  
 
Därmed anser förvaltningen motionen vara besvarad.  
 
 
Yrkanden 
Linda Cigéhn (V) förslår att skolnämnden beslutar att bifalla motionen enligt bilaga 3. 
 
Eva Eriksson (S) förslår att skolnämnden beslutar att bifalla motionen. 
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Beslutsgång 
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut: 
Förvaltningens förslag 
Bifall till motionen 
 
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och konstaterar att skolnämnden beslutar 
enligt förvaltningens förslag. 
 
 
Reservationer 
Eva Eriksson (S) och Linda Cigéhn (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för bifall 
till motionen. 
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Barn- och 
utbildningsförvaltningen 

Tjänsteskrivelse 2022-02-03 
 SKN/2021:1985 

 
 
 

Yttrande över motion angående skolskjuts under lov för barn med 
funktionshinder 
 

Förslag till beslut 
Skolnämnden antar förvaltningens yttrande som sitt eget och överlämnar det till 
Kommunstyrelsen. 
 
 
Sammanfattning 
Eva Eriksson (S) har till kommunfullmäktiges sammanträde den 29 november 2021 inkommit 
med en motion angående skolskjuts under lov för barn med funktionshinder. 
 
Enligt skollagen (2010:800) har elever i förskoleklass, grundskola, grundsärskola och 
gymnasiesärskola rätt till skolskjuts från en plats i anslutning till elevens hem och till den plats där 
utbildningen bedrivs tillbaka om sådan skjuts behövs med hänsyn till färdvägens längd, 
trafikförhållanden, elevens funktionsnedsättning eller någon annan särskild omständighet. Syftet 
med skolskjuts är att elever ska ges möjlighet att kostnadsfritt få sin rätt till utbildning 
tillgodosedd.  
 
Såsom framgår av motionen finns enligt skollagens regelverk ingen rättighet för eleven att få 
skolskjuts under loven då fritidsverksamheten inte sker i samband med en skoldag. Regelverket 
ger inte heller någon rätt till skolskjuts till och från elevens fritidshem under ordinarie skoltid 
Såsom rätten till skolskjuts är konstruerad idag grundar den sig på att elevens deltagande i 
fritidshemmets verksamhet är frivillig medan deltagande i skolverksamheten är obligatorisk.  
 
Av praktiska skäl, då fritidshemmet oftast bedrivs på samma plats som ordinarie utbildning och 
att eleven vistas i fritidshemmet i anslutning till skoldagen, har skolnämnden i sina riktlinjer för 
skolskjuts beslutat att erbjuda elever resor till och från fritidshemmet under ordinarie skoldagar, 
dock inte under skolloven då ingen utbildning bedrivs.  
 
Därmed anser förvaltningen motionen vara besvarad.  
 

Handlingar 
Motion från Socialdemokraterna angående skolskjuts under lov för barn med funktionshinder 
 
 
Alessandra Wallman   Hanna Söderström 
Förvaltningschef   Verksamhetsstrateg 
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Beslutet expedieras till: 
Kommunstyrelsen 
 

Förvaltningens yttrande 
Enligt skollagen har elever i förskoleklass, grundskola, grundsärskola och gymnasiesärskola rätt 
till skolskjuts från en plats i anslutning till elevens hem och till den plats där utbildningen bedrivs 
och tillbaka om sådan skjuts behövs med hänsyn till färdvägens längd, trafikförhållanden, elevens 
funktionsnedsättning eller någon annan särskild omständighet. Syftet med skolskjuts är att elever 
ska ges möjlighet att kostnadsfritt få sin rätt till utbildning tillgodosedd.  
 
Såsom framgår av motionen finns enligt skollagens regelverk ingen rättighet för eleven att få 
skolskjuts under loven då fritidsverksamheten inte sker i samband med en skoldag. Regelverket 
ger inte någon rätt till skolskjuts till och från elevens fritidshem under ordinarie skoltid heller. 
Såsom rätten till skolskjuts är konstruerad idag grundar den sig på att elevens deltagande i 
fritidshemmets verksamhet är frivillig medan deltagande i skolverksamheten är obligatorisk.  
 
Av praktiska skäl, då fritidshemmet oftast bedrivs på samma plats som ordinarie utbildning och 
att eleven vistas i fritidshemmet i anslutning till skoldagen, har skolnämnden i sina riktlinjer för 
skolskjuts beslutat att erbjuda elever resor till och från fritidshemmet under ordinarie skoldagar, 
dock inte under skolloven då ingen utbildning bedrivs.  
 
För barn och ungdomar som är i behov av resor med anledning av funktionshinder till och från 
fritidshemmet under loven finns möjlighet att ansöka om färdtjänst enligt Lagen (1997:736) om 
färdtjänst. Ungdomar över 12 år som har behov av tillsyn före och efter skoldagen samt under 
skollov kan beviljas korttidstillsyn enligt lag (1993:387) om stöd och service till vissa 
funktionshindrade (LSS) och därtill ansöka om turbundna resor enligt socialtjänstlagen (2001:453) 
till och från korttidstillsynen. Gällande färdtjänst finns inga ålderskriterier utan vid prövningen av 
rätten till färdtjänst görs en jämförelse med hur andra barn och ungdomar utan funktionshinder 
kan resa. Rätten till färdtjänst beslutas av färdtjänstnämnden inom Region Stockholm efter att 
hemkommunen gjort en utredning och skrivit ett yttrande dit.   

Barn- och utbildningsförvaltningen och omvårdnadsförvaltningen har tidigare tecknat en 
överenskommelse gällande skolskjuts och turbundna resor i syfte att tydliggöra 
ansvarsfördelningen för olika typer av resor för skolungdomar som har pågående insatser enligt 
LSS (SKN/2021:944). 
 
Barn- och utbildningsförvaltningen kan konstatera att alla barn och ungdomar inte beviljas resor 
med anledning av sina funktionshinder för resor på sin fritid utifrån de regelverk som redogjorts 
för ovan och då träder föräldraansvaret in. 
 
Därmed anser förvaltningen motionen vara besvarad.  
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Motion angående skolskjuts under lov för barn med 
funktionshinder 

 
Solna stad har genom sina omarbetade regler för skolskjuts tagit bort möjligheten för barn 
med funktionsnedsättning att få skolskjuts till och från fritidshemmet under loven. Dessa 
barn har skolskjuts till och från fritidshemmet när den verksamheten ligger i samband 
med en skoldag. Enligt regelverket finns ingen rättighet för eleven att få skolskjuts under 
loven då fritidsverksamheten inte sker i samband med en skoldag. Men enligt Skolverket 
finns heller inget hinder för en kommun att bevilja skolskjuts från fritidshemmet under 
loven.  
 
Att inte få skolskjuts vållar flera problem för barn och föräldrar. Föräldrar måste gå ifrån 
sitt jobb och skjutsa barnet från och till fritidshemmet. De kan också ansöka om 
färdtjänst, om barnet är över 12 år, genom regionen men då är risken stor att det inte blir 
samma chaufför vilket kan innebära oro och för många nya ansikten för barnet. Att 
ansöka om färdtjänst innebär också betydande ökat administrativt krångel för föräldrar 
som redan har mycket att administrera och kämpa för runt sina barn.  
 
När de nya riktlinjerna beslutades i skolnämnden yrkade vi Socialdemokrater på 
återremiss eftersom förslaget saknade barnperspektiv och behövde omarbetas. Vi blev 
nedröstade.     
 
 
Med bakgrund av detta yrkar vi: 
 

• Att elever med funktionsnedsättning som är beviljad skolskjuts till och från skola 
och fritidshem också beviljas sådan på loven.  
 
 

 
Solna 29 november 2021 
 
 
 
 
 
Eva Eriksson     
Socialdemokraterna     

.-:a 
~• Socialdemokraterna 
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Signatur  

Kommunstyrelsen  
 

§ 36 
Svar på motion av Sara Kukka-Salam (S) om att etablera 
museum om statarkvinnornas historia i ladugården på 
Överjärva gård, M:3/2022 (KS/2022:41) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att förklara motionen besvarad. 
 
Sammanfattning 
Sara Kukka Salam (S) inkom med rubricerade motion till kommunfullmäktige i februari 
2022. I motionen föreslås att kommunstyrelsen ska få i uppdrag att, i samarbete med 
berörda nämnder, påbörja arbetet för att etablera ett museum i ladugården på Överjärva 
gård, som berättar om livet för de statarkvinnor som arbetade där.  
  
Inledningsvis kan stadsledningsförvaltningen konstatera att det pågår ett stort arbete i 
staden för att utveckla Överjärva gård som attraktivt besöksmål och sammanhållen 
kultur- och naturmiljö. Fokus ligger på att utveckla och renovera byggnaderna på 
gården, anordna spännande aktiviteter tillsammans med lokala aktörer och 
föreningslivet för besöksmålet Överjärva gård och att förstärka och vidareutveckla 
Solna Naturskola.  
 
Arbetet med utvecklingen av byggnaderna utgår från att Överjärva gård ska vara en 
kultur- och naturmiljö med byggnader, som berättar om gårdens historia i Solna, 
samtidigt som de ska kunna spegla samtiden genom att fyllas med verksamheter. Under 
2021 har Hästskostallet, som fortsatt kommer att användas för Naturskolans 
verksamhet och som café, genomgått en teknisk upprustning och de s k Rödingarna har 
placerats i anslutning till Överjärva gård och genomgått en exteriör upprustning. Under 
2022 kommer den exteriöra upprustningen av Rödingarna att följas av en inre 
statusbesiktning med efterföljande åtgärder och Vita villan kommer att iordningsställas 
för att möta behovet av ytterligare lärararbetsplatser när naturskolan växer. Dessutom 
kommer Gula Villan, Ladugården och Vinterträdgården att börja renoveras. Parallellt 
med renoveringarna kommer användningen av byggnaderna att utredas och 
diskussioner med möjliga intressenter att föras. Detta arbete kommer att göras i 
samarbete mellan Råsunda Förstads AB, förvaltningen för arbetsmarknad, kultur- och 
fritid och stadsledningsförvaltningen.  
 
Beträffande förslaget att etablera ett museum om statarkvinnornas historia i ladugården 
på Överjärva gård kan det konstateras att ett statarmuseum redan finns på gården. 
Statarmuseet visar hur en statarfamilj bodde och levde på 1920-talet och drivs av 
förvaltningen för arbetsmarknad, kultur och fritid på uppdrag av Råsunda Förstads AB. 
Stadsledningsförvaltningen anser att AKF och Råsunda Förstads AB bör pröva frågan 
om det befintliga museet kan vidareutvecklas i enlighet med intentionen i motionen. 
Om det inte bedöms vara möjligt i det befintliga museet anser förvaltningen att även 
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  SID 2 (2) 

  
   

 

 
 Signatur  
 

frågan om att använda ladugården kan prövas efter att ladugården har rustats upp. Med 
hänvisning till ovanstående föreslås motionen förklaras besvarad. 
 
Yrkanden 
Pehr Granfalk (M) föreslår att kommunstyrelsen beslutar enligt förvaltningens förslag. 
 
Sara Kukka Salam (S) föreslår att kommunstyrelsen bifaller motionen. 
 
Beslutsgång 
Ordförande konstaterar att det finns två förslag till beslut: 
Förvaltningens förslag 
Bifall till motionen 
 
Ordförande ställer förslagen mot varandra var för sig och konstaterar att 
kommunstyrelsen beslutar enligt förvaltningens förslag. 
 
Reservation 
Sara Kukka Salam (S) reserverar sig mot beslutet till förmån för bifall till motionen. 
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Stadsledningsförvaltningen Tjänsteskrivelse 2022-03-09 

 KS/2022:41 

Svar på motion av Sara Kukka Salam (S) om att etablera museum 
om statarkvinnornas historia i ladugården på Överjärva gård 
 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att förklara motionen besvarad. 
 
Sammanfattning 
Sara Kukka Salam (S) inkom med rubricerade motion till kommunfullmäktige i februari 2022. I 
motionen föreslås att kommunstyrelsen ska få i uppdrag att, i samarbete med berörda nämnder, 
påbörja arbetet för att etablera ett museum i ladugården på Överjärva gård, som berättar om livet 
för de statarkvinnor som arbetade där.  
  
Inledningsvis kan stadsledningsförvaltningen konstatera att det pågår ett stort arbete i staden för 
att utveckla Överjärva gård som attraktivt besöksmål och sammanhållen kultur- och naturmiljö. 
Fokus ligger på att utveckla och renovera byggnaderna på gården, anordna spännande aktiviteter 
tillsammans med lokala aktörer och föreningslivet för besöksmålet Överjärva gård och att 
förstärka och vidareutveckla Solna Naturskola.  
 
Arbetet med utvecklingen av byggnaderna utgår från att Överjärva gård ska vara en kultur- och 
naturmiljö med byggnader, som berättar om gårdens historia i Solna, samtidigt som de ska kunna 
spegla samtiden genom att fyllas med verksamheter. Under 2021 har Hästskostallet, som fortsatt 
kommer att användas för Naturskolans verksamhet och som café, genomgått en teknisk 
upprustning och de s k Rödingarna har placerats i anslutning till Överjärva gård och genomgått 
en exteriör upprustning. Under 2022 kommer den exteriöra upprustningen av Rödingarna att 
följas av en inre statusbesiktning med efterföljande åtgärder och Vita villan kommer att 
iordningsställas för att möta behovet av ytterligare lärararbetsplatser när naturskolan växer. 
Dessutom kommer Gula Villan, Ladugården och Vinterträdgården att börja renoveras. Parallellt 
med renoveringarna kommer användningen av byggnaderna att utredas och diskussioner med 
möjliga intressenter att föras. Detta arbete kommer att göras i samarbete mellan Råsunda 
Förstads AB, förvaltningen för arbetsmarknad, kultur- och fritid och stadsledningsförvaltningen.  
 
Beträffande förslaget att etablera ett museum om statarkvinnornas historia i ladugården på 
Överjärva gård kan det konstateras att ett statarmuseum redan finns på gården. Statarmuseet visar 
hur en statarfamilj bodde och levde på 1920-talet och drivs av förvaltningen för arbetsmarknad, 
kultur och fritid på uppdrag av Råsunda Förstads AB. Stadsledningsförvaltningen anser att AKF 
och Råsunda Förstads AB bör pröva frågan om det befintliga museet kan vidareutvecklas i 
enlighet med intentionen i motionen. Om det inte bedöms vara möjligt i det befintliga museet 
anser förvaltningen att även frågan om att använda ladugården kan prövas efter att ladugården 
har rustats upp. Med hänvisning till ovanstående föreslås motionen förklaras besvarad. 
 
 
 
Kristina Tidestav   Anders Offerlind 
Stadsdirektör    Förvaltningschef 

I SOLNASTAD 



 

MOTION om att etablera museum om statarkvinnornas historia i ladugården på 

Överjärva gård  

Överjärva gård är en viktig historisk plats. Det är den i sin helhet enda bevarade agrara miljö i 

Solna. Platsen har varit befolkad i över tusen år och gården har funnits sedan 1700-talet. När man 

kliver in mellan ladugården, som stått där sedan 1825, och Magasinet är det som en tidsresa. På 

Naturskolan som håller till på Överjärva gård lär sig Solnas barn om natur och historia.  

Statarlängan, statarnas bostad, på Överjärva gård är idag ett museum. Det är bra. Men den 

berättar inte hela historien om statarnas liv. Statarkvinnorna var inga hemmafruar som ägnade 

sina dagar åt arbete i hemmet. Statarkvinnorna arbetade med att mjölka korna i den historiska 

ladugården från år 1825 på Överjäva gård. Från Överjärva gård försågs Stockholms innerstad 

med mjölk.  

Statarkvinnornas liv var inte enkelt. De vaknade tidigt och jobbade hårda dagar. Var man som 

kvinna gift med en statare på Överjärva gård så hade man arbetsplikt, man kom så att säga ”på 

köpet” till sin man. Det är en mörk tid i Sveriges historia som berättar om kvinnors tvångsarbete.   

Vi socialdemokrater vill att ladugården på Överjärva gård ska renoveras både invändigt och 

utvändigt. Vi vill att delar av ladugården interiört ska bevaras som det var då statarkvinnorna 

arbetade där och att denna del ska bli ett museum tillägnat statarkvinnornas liv och leverne. Det 

ska nämnas att ladugården är stor och kan inrymma flera verksamheter, däribland detta museum.  

Idag finns endast mycket få platser i Sverige bevarade som berättar om livet som statare. Det finns 

tex ett statarmuseum i Skåne. Men även där är det statarnas bostad, statarlängan, som står i fokus.  

Solnas stad har en unik möjlighet att förmedla historien om statarkvinnornas arbetsförhållanden 

för framtida generationer. Det är en viktig del av hela Sveriges kvinnohistoria som annars riskerar 

att gå förlorad. Statarvinnornas historia är värd att bevara.  

 

Med hänvisning till ovan yrkar jag: 

• att kommunfullmäktige uppdrar till kommunstyrelsen att, i samarbete med berörda 

nämnder, påbörja arbetet för att etablera ett museum i ladugården på Överjärva gård 

som berättar om livet för de statarkvinnor som arbetade där  

 

28 februari 2022 

 

 

Sara Kukka-Salam (S) 
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Signatur  

Kommunstyrelsen  
 

§ 37 
Svar på motion av Sara Kukka-Salam (S) om att modernisera 
Hagalunds centrum för att öka tryggheten, M:4/2022 
(KS/2022:42) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att förklara motionen besvarad. 
 
Sammanfattning 
Sara Kukka Salam (S) inkom med rubricerade motion till kommunfullmäktige i februari 
2022. I motionen föreslås att kommunstyrelsen ska få i uppdrag att, i samarbete med 
berörda förvaltningar och externa aktörer, påbörja arbetet med att omvandla Hagalunds 
centrum till en modern mötesplats med lokaler för såväl utökad kommersiell service 
som för föreningsliv och kommunal verksamhet. Bakgrunden till motionen är behovet 
av ett utökat trygghetsarbete och förebyggande insatser för att vända den ökade 
brottsaktiviteten i Hagalund.  
  
Inledningsvis kan stadsledningsförvaltningen konstatera att det pågår ett stort arbete i 
staden med brottsförebyggande och trygghetsskapande åtgärder i Hagalund för att 
understödja polisen i arbetet med att bekämpa kriminaliteten. Ett fokusområde för 
stadens insatser är Förstärkt närvaro där fritidsverksamheten har utvecklats och breddats 
för att på ett ännu bättre sätt kunna söka upp ungdomar och arrangera aktiviteter för 
ungdomar tillsammans med föreningslivet i Hagalund. Varje helg arrangerar fritiden 
tillsammans med exempelvis AIK Fotboll aktiviteter för ungdomar i Hagalund både 
inomhus och utomhus. Ett annat fokusområde är Förstärkt samverkan, där samverkan 
mellan polis, skola, fritid och socialtjänst har förstärkts för att kunna identifiera 
Solnaungdomar som kan befinna sig i riskzonen för framtida kriminalitet eller missbruk 
och kunna sätta in effektiva insatser.  
 
Ett tredje fokusområde är Utveckling av stadsmiljön, där inriktningen är att utveckla och 
förstärka skötseln av stadsmiljön i Hagalund. Ett särskilt fokus ligger på tre platser i 
Hagalund: Hagalunds torg, Hagalundsgatan och området bakom Sunnanskolan. För 
närvarande pågår en utbyggnad av en ny aktivitetsyta med bl a fotbollsplan och utegym 
bakom Sunnanskolan, som ska kunna användas av fritiden, föreningslivet och boende i 
stadsdelen. Det pågår också ett arbete med att ta fram ett förslag för utvecklingen av 
Hagalunds torg som en mötesplats i Hagalund. I det arbetet berörs också Hagalunds 
centrum och dialog förs med Bostadsstiftelsen Signalisten och Rikshem, för att ta fram 
ett bra förslag för utvecklingen av platsen. Med hänvisning till det pågående arbetet 
föreslås motionen förklaras besvarad. 
 
Yrkanden 
Pehr Granfalk (M) föreslår att kommunstyrelsen beslutar enligt förvaltningens förslag. 
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Sara Kukka Salam (S) och Sandra Lindström (V) föreslår att kommunstyrelsen bifaller 
motionen. 
 
Beslutsgång 
Ordförande konstaterar att det finns två förslag till beslut: 
Förvaltningens förslag 
Bifall till motionen 
 
Ordförande ställer förslagen mot varandra var för sig och konstaterar att 
kommunstyrelsen beslutar enligt förvaltningens förslag. 
 
Reservation 
Sara Kukka Salam (S) och Sandra Lindström (V) reserverar sig mot beslutet till förmån 
för bifall till motionen. 

 
 
 
 
  



 

SID 1 (1) 
 

 
 
Stadsledningsförvaltningen Tjänsteskrivelse 2022-03-03 

 KS/2022:42 
 
 
 

Svar på motion av Sara Kukka Salam (S) om att modernisera 
Hagalunds centrum för att öka tryggheten 
 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att förklara motionen besvarad. 
 
Sammanfattning 
Sara Kukka Salam (S) inkom med rubricerade motion till kommunfullmäktige i februari 2022. I 
motionen föreslås att kommunstyrelsen ska få i uppdrag att, i samarbete med berörda 
förvaltningar och externa aktörer, påbörja arbetet med att omvandla Hagalunds centrum till en 
modern mötesplats med lokaler för såväl utökad kommersiell service som för föreningsliv och 
kommunal verksamhet. Bakgrunden till motionen är behovet av ett utökat trygghetsarbete och 
förebyggande insatser för att vända den ökade brottsaktiviteten i Hagalund.  
  
Inledningsvis kan stadsledningsförvaltningen konstatera att det pågår ett stort arbete i staden med 
brottsförebyggande och trygghetsskapande åtgärder i Hagalund för att understödja polisen i 
arbetet med att bekämpa kriminaliteten. Ett fokusområde för stadens insatser är Förstärkt närvaro 
där fritidsverksamheten har utvecklats och breddats för att på ett ännu bättre sätt kunna söka upp 
ungdomar och arrangera aktiviteter för ungdomar tillsammans med föreningslivet i Hagalund. 
Varje helg arrangerar fritiden tillsammans med exempelvis AIK Fotboll aktiviteter för ungdomar i 
Hagalund både inomhus och utomhus. Ett annat fokusområde är Förstärkt samverkan, där 
samverkan mellan polis, skola, fritid och socialtjänst har förstärkts för att kunna identifiera 
Solnaungdomar som kan befinna sig i riskzonen för framtida kriminalitet eller missbruk och 
kunna sätta in effektiva insatser.  
 
Ett tredje fokusområde är Utveckling av stadsmiljön, där inriktningen är att utveckla och förstärka 
skötseln av stadsmiljön i Hagalund. Ett särskilt fokus ligger på tre platser i Hagalund: Hagalunds 
torg, Hagalundsgatan och området bakom Sunnanskolan. För närvarande pågår en utbyggnad av 
en ny aktivitetsyta med bl a fotbollsplan och utegym bakom Sunnanskolan, som ska kunna 
användas av fritiden, föreningslivet och boende i stadsdelen. Det pågår också ett arbete med att ta 
fram ett förslag för utvecklingen av Hagalunds torg som en mötesplats i Hagalund. I det arbetet 
berörs också Hagalunds centrum och dialog förs med Bostadsstiftelsen Signalisten och Rikshem, 
för att ta fram ett bra förslag för utvecklingen av platsen. Med hänvisning till det pågående 
arbetet föreslås motionen förklaras besvarad. 
 
Kristina Tidestav   Anders Offerlind 
Stadsdirektör    Förvaltningschef 
 

I SOLNASTAD 



 

Motion Modernisera Hagalunds centrum för att öka tryggheten 
 
Den ökade brottsaktiviteten i Hagalund har på kort tid ökat i prioritet i Hagalund till följd av 

kriminalitet i olika former. Trots att polisen jobbar väldigt intensivt i området, med stöttning från 

andra polisområden i regionen, är läget ansträngt. Det behövs därför ett utökat trygghetsarbete och 

förebyggande insatser för att vända utvecklingen.   

För att förhindra kriminalitet och oro på längre sikt behövs även fler åtgärder med en preventiv 

utgångspunkt. Det behövs insatser som riktar sig till unga generellt, och unga på väg in på en 

destruktiv väg i synnerhet. Insatserna behöver skapa alternativ till en brottslig bana genom att ge de 

unga ett syfte, en gemenskap och en meningsfull fritid.  

En annan viktig hörnsten i ett lokalt trygghetsarbete är att säkerställa att ett område har tillgång till 

kommunal service. Tyvärr är Hagalund den stadsdel i kommunen som de senaste 20 åren har 

drabbats av flest nedläggningar. Listan över kommunal service som lagts ner Hagalund är lång. Tre 

skolor och flera fritidsgårdar har lagts ner. Idrottsplatser har försvunnit och centrum har inte 

renoverats sedan branden för åtta år sedan.  

Trygghetskameror har diskuterats som ett verktyg för att upptäcka och förhindra brottsaktiviteter 

och för att i efterhand kunna utreda och lagföra gärningspersonerna. Vi välkomnar detta. Men för att 

förhindra kriminalitet och oro på längre sikt behövs fler åtgärder.  

En viktig del i att skapa en tryggare stadsdel är hur centrum i området är utformat. Centrum är en 

central mötesplats i ett bostadsområde. Sedan branden har Hagalunds centrum fått stå och förfalla. 

Att låta ett nedbrunnet centrum stå kvar i snart ett decennium spär på känslan av att politiken 

kapitulerat. Det är hög tid att centrum i Hagalund moderniseras så att det blir en levande mötesplats 

med kommersiell och kommunal service. Rörelse, på dagtid och kvällstid, ökar den faktiska och 

upplevda tryggheten. 

Med anledning av ovanstående yrkar jag:  

• Att kommunstyrelsen får i uppdrag att, tillsammans med berörda förvaltningar och externa 

intressenter, påbörja arbetet med att omvandla Hagalunds centrum till en modern mötesplats 

med lokaler för såväl utökad kommersiell service, som för föreningsliv och kommunal 

verksamhet 

Solna 28 februari 2022 

 

 

Sara Kukka-Salam         

Socialdemokraterna 

.w:.a 
~• Socialdemokraterna 



 
 

 

Kommunfullmäktiges sammanträde 

 Solna den 4 april 2022 

 
Motion om skatepark i Solna 

Skateboardåkning ökar och blir alltmer populärt bland barn och ungdomar. Under OS 2020 i 

Tokyo tävlades det i tre olika skateboardgrenar, vilket ytterligare har satt skateboard som 

sport i fokus. I Solna saknas en skatepark som kan tillvara ta det stora intresse som finns. 

Idag finns bara en skatebowl i Industriviadukten och en liten ramp vid Sockerbiten i Ritorp. 

Många medborgare, aktörer och företrädare för olika politiska partier har uttryckt sig positiva 

till att anlägga en skatepark i Solna. Vänsterpartiet, delar ur den politiska ledningen samt 

berörda förvaltningar har träffat aktörer i staden som gärna vill vara med och utveckla en 

skatepark i Solna och diskuterat potentiella platser och finansiering.  

 

Vi i Vänsterpartiet vill tillvara ta detta stora intresse i planeringen av skateparken. Vi vill se en 

skatepark som utvecklas i nära samarbete med aktiva åkare som har perspektiv som vi tror 

kan berika utvecklingen av skateparken. Skateparken bör utformas på ett sätt som lämpar 

sig väl för åkare av olika åldrar, kön och förmågor, för att locka fler än de redan frälsta. 

Skateparken har då potential att bli en social knytpunkt i området, likväl som en plats för 

glädje och spontan fysisk aktivitet.   

 

I februari 2021 lämnade Vänsterpartiet in en interpellation om att anlägga en skatepark och 

fick då till svar att en investering skulle kunna vara möjlig först under 2022, om intresse för 

investeringen finns hos majoriteten. Trots att staden har gått med rekordstort överskott har 

ingen investering i en skatepark planerats in i majoritetens verksamhetsplan och budget för 

2022. Vänsterpartiet har å andra sidan haft anläggandet av en skatepark inlagd i vår budget 

under flera år, och hoppas att en majoritet i fullmäktige kan ställa sig bakom förslaget nu när 

det finns en motion att ta ställning till.  

 

Vi föreslår därför kommunfullmäktige besluta 

att Solna stad anlägger en skatepark på lämplig plats i Solna.  

 

 

Sandra Lindström              Linda Cigéhn  Thomas Magnusson 

Vänsterpartiet               Vänsterpartiet  Vänsterpartiet 

 

  Tove Pehrsson 

  Vänsterpartiet 



 

Solna den 4 april 2022 

Interpellation till Tekniska nämndens ordförande Magnus Persson 

 
Interpellation om rödingarna vid Överjärva gård 

 

I maj 2021 lämnade Vänsterpartiet in en motion till fullmäktige om att utreda användningen 

av stadens tomställda lokaler. Bland dessa tomställda lokaler finns exempelvis Bergmarkska 

villan, flera förskolor, Gula villan vid Råsunda skola, rödingarna vid Överjärva gård, Huvudsta 

Gamla skola, parkleken och fritidsgården i Hannebergsparken samt delar av Sockerbiten, 

Hagalundsskolan och Motorborgen.  

 

Motionen ansågs vara besvarad med hänvisning till att det pågår en löpande översyn över 

stadens lokaler och hur dessa kan användas. Men trots detta svar ser vi i Vänsterpartiet att 

ytterst lite händer vad gäller de tomställda lokaler vi lyfte i vår motion.  

 

I slutet på 1800-talet hade SJ:s anställda rätt till tjänstebostad och därför byggde SJ ett antal 

flerfamiljshus runt stationen. Vid Kolonnvägen byggdes sju tvåvåningsvillor 1912–1920. 

Husen är byggda i nationalromantisk stil med faluröd träpanel, vita omfattningar, 

småspröjsade fönster och valmade tegeltak. I en av rödingarna växte den 

världsberömda fotografen Lennart Nilsson upp. Rödingarna är goda representanter för SJ:s 

träarkitektur och mindre personalbostäder från 1920-talet. De är omsorgsfullt gestaltade och 

välproportionerade, mycket ursprungliga och har enligt Stockholms läns museum ”ett mycket 

högt kulturhistoriskt värde”.  

 

Efter att under många år ha fått stå och förfalla har två av rödingarna äntligen fått en 

permanent plats på Överjärva gård, där de också har fått en exteriör upprustning. 

Byggnaderna saknar dock grundläggande funktioner såsom såsom el, avlopp och vatten och 

är sannolikt i behov av en interiör upprustning för att kunna användas. Med rätt 

förutsättningar kan rödingarna både fungera som ett vackert tidsdokument samt fylla viktiga 

funktioner för vårt kultur- och föreningsliv, men till vår kännedom finns ingen plan för när och 

hur rödingarna ska kunna fyllas med verksamhet.  

 

Med anledning av ovanstående ställer vi följande fråga till Tekniska nämndens 

ordförande: 

Vilka planer finns för rödingarna?  

 

 
 

Sandra Lindström          Kerstin Scheutz 

Vänsterpartiet            Vänsterpartiet 



 

Solna den 4 april 2022 

Interpellation till Tekniska nämndens ordförande Magnus Persson 

 
Interpellation om solceller på stadens egna fastigheter 

 

Redan 2008 lovade dåvarande ordförande i stadsbyggnadsnämnden Anders Ekegren (då 

FP, nu L) att sätta upp solceller på stadshusets tak. Han utmanade även andra kommuner 

att göra samma sak, om inte på stadshus så på andra byggnader som kommunen äger. 

Tyvärr kunde staden inte genomföra detta på grund av dåvarande bestämmelser om 

säkerhetsområdet kring Bromma flygplats. Sedan var det som att luften gick ur det 

dåvarande styret om att vara en förebild gällande solceller i synnerhet och klimatfrågan i 

allmänhet.  

 

I början av denna mandatperiod tycktes det finnas ambitioner om att ändra detta. I 

Regeringsprogram Blågrönt samarbete i Solna 2019–2022 står det: ”Vi ska börja sätta 

solceller och solpaneler på lämpliga fastigheter som ägs av kommunen.” Det lät lovande, 

men tyvärr verkar regeringsprogrammet ha lovat för mycket.  

 

I juni 2019 lämnade Vänsterpartiet in en enkel fråga om var och när vi får se stadens första 

solcell på egen fastighet, men under de tre år som har följt sedan dess har vi fortfarande inte 

sett en enda solpanel. Enligt uppgift finns heller inga planer att sätta upp några solceller 

under 2022.  

 

Många kommuner har gått före och visat att det är möjligt att sätta upp solceller på 

kommunala fastigheter. Göteborgs stad sätter upp solceller för 30 mkr årligen för att vara en 

förebild för andra aktörer och bidra till marknadsmöjligheter, Lunds kommun har byggt 

Sveriges största solcellsanläggning för bostadshus och i Lomma kommun ställer man krav 

på mikroproduktion av el i samband med all nyanläggning. Vänsterpartiet anser att det är 

självklart att vi ska inspireras av dessa och många andra kommuners goda exempel och 

börja sätta upp solceller eller solpaneler på stadens egna fastigheter där det är möjligt. 

 

Med anledning av ovanstående ställer vi följande fråga till Tekniska nämndens 

ordförande: 

Vilka planer finns på att sätta upp solceller på stadens egna fastigheter?  

 

 
Atilla Yavuz    Tove Pehrsson 

Vänsterpartiet   Vänsterpartiet 



 

Solna den 4 april 2022 

Interpellation till Skolnämndens ordförande Marianne Damström Gereben 

 
Interpellation om resursskolorna 
 
Många barn med stora behov av specialpedagogiskt stöd på grund av exempelvis autism 

hamnar i kläm i skolsystemet eftersom de inte platsar på särskolan samtidigt som 

undervisningsmiljön i den ordinarie skolan inte kan möta elevens omfattande behov. För 

dessa barn är en plats på en resursskola ofta det enda alternativet för att barnet ska få den 

hjälp de behöver för att uppnå läroplanens mål och undvika att bli hemmasittare. Många barn 

som har gått i resursskola i grundskolan behöver sedan en plats på ett resursgymnasium. 

 

Resursskolorna gör mycket omfattande anpassningar för att tillgodose elevernas behov. I 

praktiken handlar det om mindre grupper, lokalanpassningar och specialpedagogisk 

kompetens. Den ordinarie skolpengen räcker inte till för att täcka de extra kostnader som 

resursskolornas verksamhet medför, varför många kommuner beviljar strukturbidrag 

och/eller tilläggsbelopp som täcker upp för dessa extra kostnader.  

 

Behovet av resursskoleplatser är mycket stort och kötiderna till de befintliga resursskolorna 

är idag ofta flera år långa. Dessutom har flera skolor antagningsstopp då de har varit 

nedläggningshotade på grund av bristfällig finansiering från elevernas hemkommuner.  

Solna har sedan 2,5 år tillbaka valt att göra en väldigt snäv tolkning av lagen, vilket medfört 

att allt färre ansökningar om tilläggsbelopp har beviljats. Därutöver är det strukturbidrag som 

betalas ut för litet vilket innebär att Solna står för ungefär halva kostnaden för vissa elever. 

Detta gör att resursskolorna tvekar till att ta emot nya barn från Solna eftersom de riskerar att 

inte kunna gå runt ekonomiskt. 

 

Vänsterpartiet anser att det behövs en bättre sammanhållen skolgång för barnen med störst 

behov och att systemet med tilläggsbelopp och strukturbidrag måste fungera bättre än idag. 

Nu sparar Solna stad pengar på bekostnad av eleverna med störst behov, vilket varken är 

acceptabelt ur ett barnperspektiv eller hållbart i längden. Finansieringen måste motsvara 

kostnaderna i praktiken för att garantera eleverna en rimlig skolgång, och det måste givetvis 

gälla både grundskolan och gymnasieskolan. Den nuvarande situationen, där föräldrar till 

barn med stora specialpedagogiska behov ständigt har ont i magen av rädsla för att 

resursskolan ska läggas ner eller för att barnet ska nekas en plats på en resursskola, är 

både ohållbar och oacceptabel. Om Solnas barn och unga inte får det stöd de behöver för att 

klara skolgången väntar potentiellt katastrofala följder för många individer som följd.  

 

Med anledning av ovanstående ställer vi följande fråga till Skolnämndens ordförande: 

Avser Skolnämnden att se över dagens nivåer på struktur- och tilläggsbelopp för att öka 

Solnaelevers möjlighet till plats på resursskolor och för att säkra resursskolornas 

överlevnad? 

 

 
      Linda Cigéhn   Sandra Lindström 

      Vänsterpartiet   Vänsterpartiet 
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