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Årsredovisning 2018 

BYGGNADSNÄMNDEN 
BND 2017:492. Behandlas av byggnadsnämnden den 13 februari 2019. 
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Sammanfattning 

Resultatet för byggnadsnämnden 2018 är mycket gott. Två av tre nämndmål bedöms uppfyllas helt och ett mål 
uppfylls delvis. Nämndmålen om att planera för nya bostäder, arbetsplatser och service och att åstadkomma en 
levande hållbar stadsmiljö med ett modernt transportsystem och att öka nöjdheten hos solnabor och företagare 
för nämndens service och myndighetsutövning uppfylls under året. Nämndmålet om att förbättra dialogen med 
solnabor och andra intressenter med inriktningen att skapa en öppen och inkluderande planprocess uppfylls 
delvis under året. 

Nämnden fortsätter att hålla en hög takt för att möjliggöra fler bostäder i Solna. Nämnden har genomfört 
samråd om detaljplaner som inrymmer 1 200 nya lägenheter, samt planerat för arbetsplatser, speciallägenheter, 
förskolor, ny skola och idrottsanläggning. Under året har bygglov beviljats för 845 bostäder. 

Planarbetet pågår för utbyggnaden av tunnelbanans gula linje och nämnden har behandlat och skickat ärendet för 
Solnas nya simhall, vid Ulriksdals idrottsplats i Ritorp, vidare för antagande till kommunfullmäktige. Under 
augusti beslutade kommunfullmäktige om ett avtal mellan Solna och Trafikverket som innebär att Mälarbanans 
spår ska utökas från två till fyra spår, att Solna får en ny pendeltågsstation i Huvudsta, samt att delar av spåren 
ska däckas över vilket möjliggör bebyggelse. Mälarbanan kommer att vara Solnas största projekt under 
kommande år och ha stor påverkan på nämndens arbete. 

Byggnadsnämnden har 2018 ett positivt resultat på 2,0 mkr jämfört med budget. Överskottet förklaras av att 
personalkostnaderna är 4,3 mkr lägre än budget. Kostnaderna för konsulter är  1,4 mkr högre än budget, medan 
intäkterna under året varit 1,9 mkr lägre än budget. Under 2018 har investeringsbudgeten om 100 tkr inte 
utnyttjats. 

Nämndens ansvarsområden 

Byggnadsnämnden är myndighet. Den ansvarar för frågor som rör detaljplaner, bygglov, byggnadsinspektion, 
kartframställning, geografiska informationssystem (GIS) och mätningsarbeten. Enligt plan- och bygglagen ska 
byggnadsnämnden bl.a. verka för en god byggnadskultur och en god stads- och landskapsmiljö. 

Viktiga händelser 

Gula linjen 

Den 25 maj kom mark- och miljödomstolens dom avseende miljöprövningen av tunnelbanans gula linje, vilken 
gav klartecken till utbyggnaden. Planarbetet pågår och beslut om granskning av tunnelbaneplanen behandlades av 
nämnden under hösten, parallellt med kommunstyrelsens beslut om yttrande över granskning av järnvägsplanen. 

Ny simhall 

Nämnden har behandlat och skickat ärendet för Solnas nya simhall, vid Ulriksdals idrottsplats i Ritorp, vidare för 
antagande till kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige antog planen under augusti och simhallen inklusive det 
omkringslutande kontorshuset kan påbörja byggprocessen. 

Beslut om Mälarbanan 

Under augusti beslutade kommunfullmäktige om ett avtal mellan Solna och Trafikverket som innebär att 
Mälarbanans spår ska utökas från två till fyra spår, att Solna får en ny pendeltågsstation i Huvudsta, samt att delar 
av spåren ska däckas över vilket möjliggör bebyggelse. Mälarbanan kommer att vara Solnas största projekt under 
kommande år och ha stor påverkan på nämndens arbete. 

Ny lagstiftning 

Under 2018 har Riksdagen beslutat om förändringar i lagstiftningen. En förändring handlar om bygglovsbefriade 
solceller på tak. Uppdaterad information om lagstiftningens innebörd finns på stadens hemsida. En annan större 
lagförändring träder i kraft fr.o.m. den 1 januari 2019 och handlar om att staden kommer att krävas på 
avgiftsreducering i de fall bygglov inte beslutats om i tid. Det ställer krav på förändring av nämndens arbetssätt. 
Förvaltningen har startat arbetet med hur den nya lagstiftningen om digitalisering av grundkartor och detaljplaner 
ska hanteras. 

Verksamhetsutveckling 

Kart- och mätenhetens konsolidering av systemmiljön har varit ett stort verksamhetsutvecklingsområde för 
nämnden, likaså implementeringen av det nya ärendehanteringssystemet för bygglov. Effekterna väntas vara 
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effektivare handläggning och bättre kvalitet på underlagen, vilket är gynnsamt för såväl solnabor som företagare. 

Mål och uppdrag 

Kommunfullmäktige har i Solna stads verksamhetsplan och budget 2018 med inriktning för 2019-2020 beslutat 
om mål och uppdrag för nämnderna. Nämndmålen och uppdragen gäller för ett år i taget och följs upp och 
bedöms i delårsrapporterna samt i årsredovisningen. 

Nämndmål 

Kommunfullmäktiges beslutade mål för nämnden följs upp i delårsrapporterna och i årsredovisningen. 
Måluppfyllelsen för nämndmålen bedöms genom en sammanvägning av genomförda aktiviteter och relevanta 
mått. Målen bedöms enligt: 

  Målet uppfylls i år 

  Målet uppfylls till stor del i år 

  Målet uppfylls delvis i år 

  Målet uppfylls inte i år 

En sammanfattning av bedömningarna för nämndmålen ser ut så här: 

  Nämndmål 

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

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

 
Byggnadsnämnden ska öka nöjdheten hos solnabor och företagare med nämndens service och myndighetsutövning. 

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 

Byggnadsnämnden planerar för nya bostäder, arbetsplatser och service för att åstadkomma en sammanhållen, 
levande och hållbar stadsmiljö med ett modernt transportsystem. Översiktsplanens inriktning är en byggnadstakt 
om cirka 800 nya bostäder per år i Solna fram till 2030. Under 2018 höll nämnden en fortsatt hög takt för att 
möjliggöra detta. 

Viktiga aktiviteter som bidrar till måluppfyllelse är: 

• Samråd har genomförts för 1 200 bostäder såsom för nästa etapp i Järvastaden i kvarteret Linnean och 
nya bostadskvarter i Huvudsta längs med Huvudstaleden, samt för 700 kontorsplatser där Huvudsta 
möter Stockholm.  

• Bygglov har beviljats för 845 bostäder i bland annat Råsunda i kvarteret Motorn och för utveckling av 
Stora Frösunda med nya bostäder och rad- och kedjehus i Järvastaden. Bygglov har också givits för ett 
nytt hotell i Arenastaden som har ambitionen att bli Sveriges mest energieffektiva hotell. 

• Planuppdrag har givits för 450 bostäder. 

• I planeringen för en sammanhållen, levande och hållbar stadsmiljö kan särskilt lyftas att planen för kv. 
Idrottsplatsen som innehåller Solnas nya simhall i kombination med kontor har godkänts av nämnden 
och antagits av kommunfullmäktige. Likaså har planen för 290 hotellrum i anslutning till Friends Arena 
granskats och har tillsammans med planen för kv Farao, längs med Dalvägen, med nya kontor, bostäder, 
förskola och förbättrade cykelvägar godkänts av nämnden. 

• Den växande staden behöver nya skolor och förskolor. Planen för kv Farao i Arenastaden och kv 
Linnean i Järvastaden innehåller nya förskolor och nämnden har givit förvaltningen i uppdrag att i 
arbetet med bostadsprojektet planera för en ny förskola längs med Solnavägen. 

• I planeringen för en sammanhållen, levande och hållbar stadsmiljö kan också lyftas att samråd har hållits 
för del av fastigheten Huvudsta 3:1 och kvarteret Krukmakaren. Solnaverkets utbyggnad är ett led i 
Norrenergis strävan att bibehålla omställningen från fossila bränslen till förnyelsebara källor när 
efterfrågan ökar. I planeringen för en hållbar stadsmiljö och effektiv resursanvändning har arbetet med 
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gula linjens tunnelbana fortsatt (samt kringliggande bostads- och kontorsprojekt) och under hösten tog 
nämnden ta beslut om granskning. 

• Övergripande fortskrider nämndens arbete utifrån stadens miljöpolicy och miljöstrategi, samt 
implementeringen av stadens nya dagvattenstrategi i  plan- och bygglovsarbetet. Miljöprogram och 
dagvattenutredning tas fram i samband med planarbetet för att säkerställa en hållbar stadsutveckling i 
staden i enlighet med stadens ambitioner på miljöområdet. 

Byggnadsnämnden ska förbättra dialogen med solnabor och andra intressenter med 

inriktningen att skapa en öppen och inkluderande planprocess. 

 Målet uppfylls till stor del i år 

Viktiga aktiviteter som bidrar till måluppfyllelse är: 

• Nämnden har fortsatt att utveckla formerna för medborgardialog. Den nya modellen för samrådsmöten 
är inarbetad och bidrar samt underlättar till en bra dialog med solnaborna. Upplägget är en presentation 
av projektet tillsammans med frågor och diskussion vid stationer. En fysisk modell tas fram till nästan 
alla planer. Samråd och granskning annonseras numera alltid i båda lokaltidningarna. 

• En fullständig fastighetsförteckning tas numera fram i samrådsskedet för att säkerställa att alla berörda 
nås. 

• Kontinuerlig förbättring av informationen på hemsidan som bl.a. innebär att information läggs upp på 
www.solna.se/pågåendeplaner när kommunstyrelsen fattat beslut om att påbörja planarbete. Lokalmedia 
förses med material om projekten efter behandling av nämnden för större spridning av fattade beslut. 

• Solnaborna erbjuds fortsatta möjligheter att lämna in synpunkter digitalt vid samråd. Marknadsföring av 
möjligheten sker på samrådsmöten och i sociala medier. Fortsatt utveckling sker av dialogen i stadens 
digitala kanaler såsom Facebook, Instagram och på Solna stads hemsida. En tävling har genomförts för 
att prisa Solnas genom tiderna vackraste byggnad och/eller stadsmiljö. Råstasjöns naturreservat vann. 

• Samtal om miljö- och stadsutveckling har skett under perioden dels via guidade bussturer, dels via en 
föreläsning och diskussion på biblioteket. Under nationaldagsfirandet i Hagaparken deltog medarbetare 
för att presentera och diskutera stadsutvecklingsprojekt samt för att ta emot synpunkter från 
allmänheten. 

Byggnadsnämnden ska öka nöjdheten hos solnabor och företagare med nämndens service och 

myndighetsutövning. 

 Målet uppfylls i år 

Den senaste serviceundersökningen, NKI (NöjdKundIndex) som mäter företagens uppfattning om kommunens 
service visar att nöjdheten med nämndens service ökat. Resultatet för 2017 presenterades under våren 2018 och 
visade ett bra resultat för NKI på 68 för bygglovsenheten, jämfört med 62 (2016) och 50 (2015). Solna utsågs 
som "Årets klättrare" och det är mycket tack vare det förbättringsarbete som skett inom bygglovsenheten. 

Under året inkom 319 ansökningar gällande bygglov. Från att ett ärende är komplett har det i genomsnitt tagit tio 
dagar till beslut är fattat, vilket är något längre än föregående år. Av beslutade bygglovsärenden var 62 procent 
kompletta vid den första kontakten och beslut i dessa ärenden fattades direkt. Det är en positiv ökning mot 
föregående år. Andelen kompletta ansökningar var 38 procent, vilket också är en ökning. 

Vid handläggning av större bygglov sker ofta en tidig kontakt med förvaltningen, där sökande presenterar sitt 
projekt. Beroende på projektets storlek och utformning sker ett arbete tillsammans med att ta fram ett förslag 
som uppfyller kraven för ansökan och sedan beslut. 

Antalet anmälan av byggåtgärd var under året 54 stycken. Handläggningstiden av kompletta ärenden tar i 
genomsnitt sju dagar. I de beslutade ärendena var 50 procent kompletta vid ansökan och beslut har givits direkt. 
Det är en ökning jämfört med föregående år. 

Antalet ansökningar om skyltlov är under perioden 119 stycken. Det tar i genomsnitt 7 dagar att fatta beslut efter 
komplett ärende. 39 procent av de ärenden som är beslutade var kompletta vid ansökan och fick ett beslut direkt, 
vilket är en ökning jämfört med föregående år. 

Viktiga händelser som bidrar till måluppfyllelse är: 

• Arbete med rutiner och effektivare arbetssätt gällande ärendehantering samt implementeringen av ett 
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effektivare ärendehanteringssystem för bygglov. 

• Fortsatt översyn av frågor och svar för kontaktcenter. Arbetssättet har setts över och förbättrats gällande 
hanteringen av ärenden som överförs från kontaktcenter till förvaltningen för att kunna ge en bättre 
service. 

• Checklistor, rutiner och information har uppdaterats för att öka antalet kompletta bygglovsansökningar. 

• En processkartläggning av administrationens rutiner har påbörjats som underlag för att effektivisera 
administrativa arbetsmoment. 

• Förvaltningens medarbetare har fortsatt att delta i stadens gemensamma satsning Service i samverkan för 
att förbättra service och bemötande till solnabor och företagare. 

Ekonomisk analys av utfall 

Driftutfall 

Nämndens nettokostnader för 2018 är 8,8 mkr. Det innebär ett överskott jämfört med budget på 2,0 mkr, vilket 
motsvarar 18,5 % av nettobudgeten. Överskottet förklaras främst av 4,3 mkr lägre personalkostnader jämfört 
med årets budget. Orsaken till detta är i första hand vakanser både på plan- och byggavdelningen och kart- och 
mätenheten. Intäkterna för perioden är 26,4 mkr, vilket är 1,9 mkr lägre än budget. Orsaken till de lägre 
intäkterna är i första hand att antalet stora bygglov är färre 2018 jämfört med 2017. Med anledning av vakanserna 
har både personalkostnaden och intäkter från debiterbara planavtalsprojekt varit lägre. Kostnaderna för perioden 
är 35,2 mkr, vilket är 3,9 mkr lägre än budget. 

Nämndens nettokostnad är 1,2 mkr lägre 2018 jämfört med 2017 vilket förklaras av lägre personalkostnader. 
Intäkterna är 0,4 mkr lägre 2018 jämfört med 2017, och kostnaderna för perioden är 1,6 mkr lägre jämfört med 
2017. 

Nämndens resultat visar en nettokostnad som är 2,0 mkr bättre än prognosen som gjordes i oktober 2018. 
Överskottet förklaras främst av högre intäkter av bygglovsavgifter, sanktions och plankostnadsavtal än 
prognosen i oktober. 

Driftredovisning januari - december 2018 (tkr) 

  Utfall 2017 Budget 2018 Utfall 2018 Budgetavvikelse 
2018 

Utfallsavvikelse 
2017 - 2018 

Verksamhetens intäkter 26 771 28 330 26 403 -1 927 -368 

Verksamhetens kostnader -36 782 -39 167 -35 249 3 918 1 533 

Nettokostnader -10 011 -10 837 -8 846 1 991 1 165 

Verksamhetens kostnader 

Kostnaderna för 2018 har minskat med 1,5 mkr, från 36,8 mkr till 35,2 mkr. Nämndens personalkostnader för 
året var 20,1 mkr, vilket är 0,2 mkr lägre än föregående år och beror på vakanser. Kostnaden för konsulttjänster 
har under året varit 5,6 mkr vilket är 1,4 mkr högre än budget och är till största del kopplade till plan- och 
byggärenden samt riktade åtgärder inom kart- och mätverksamheten. 

De större kostnadsförändringarna 2018 jämfört med 2017 har varit en ökad kapitalkostnad med 0,4 mkr p.g.a. 
det nya bygglovssystemet som infördes under året, och minskad kostnad för personal med 0,2 mkr. 

Utfall kostnader januari - december 2018 (tkr) 

Kontoklass Utfall 2017 Utfall 2018 Utfallsavvikelse 
2017-2018 

Kontoklass 4 (Anläggningstillgångar mm.) -380 -174 206 

Kontoklass 5 (Löner mm.) -20 329 -20 145 184 

Kontoklass 6 (Övriga verksamhetskostnader) -2 843 -2 488 355 

Kontoklass 7 (Forts. övriga verksamhetskostnader) -13 039 -11 875 1 164 

Verksamhetens intäkter 

Intäkterna för 2018 jämfört med föregående år har minskat med 0,4 mkr, från 26,8 mkr till 26,4 mkr. Under året 
har intäkterna varit 1,9 mkr lägre än budget, vilket främst kan förklaras av lägre intäkter från bygglovsavgifter. 
Intäkterna för bygglovsavgifter har varit 2,5 mkr lägre än budget, och 2,1 mkr lägre än föregående år, orsaken till 
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detta är att det 2018 inte beslutades om lika många större bygglov som 2017. 

Intäkterna för kart- och mätverksamheten var 0,1 mkr högre än föregående år och har under året varit 0,1 mkr 
högre jämfört med budget. De högre intäkterna förklaras framförallt av fler sålda baskartor. 

Utfall intäkter januari - december 2018 (tkr) 

Kontoklass Utfall 2017 Utfall 2018 Utfallsavvikelse 
2017-2018 

Kontoklass 3 och 8 (Intäkter) 26 771 26 403 -368 

Investeringsutfall 

Nämndens har inte haft några investeringsutgifter för 2018. Det innebär ett överskott jämfört med budget på 
0,1 mkr då investeringsmedlen ej tagits i anspråk. 

Nämndens investeringsutgifter för 2018 jämfört med 2017 är lika, eftersom inga investeringsmedel tagits i 
anspråk. 

  

Investeringsredovisning januari - december 2018 (tkr) 

  Utfall 2017 Budget 2018 Utfall 2018 Budgetavvikelse 
2018 

Utfallsavvikelse 
2017 - 2018 

Verksamhetens inkomster 0 0 0 0 0 

Verksamhetens utgifter 0 -100 0 100 0 

Nettoutgifter 0 -100 0 100 0 

Kvalitet, verksamhetsutveckling och effektivisering 

Samordningsmöte 

Under 2018 har ledamöterna i byggnadsnämnden och miljö- och hälsoskyddsnämnden haft ett samordningsmöte 
för att öka samsynen kring stadens utveckling. Ledamöterna har fått kunskap om vilka planer som pågår, hur 
staden arbetar med översiktsplanen, miljöpolicyn/miljöstrategin och dagvattenstrategin som utgångspunkt för 
diskussion om hur och på vilket sätt staden ska utvecklas hållbart. Förvaltningen har arbetat med att 
miljöfrågorna ska belysas tidigare i planprocessen och att dra nytta av fler medarbetares kunskap för än mer 
hållbar stadsplanering. Stadens nya dagvattenstrategi utgör en god grund för arbetet. 

Kundnöjdhet 

Nämnden fortsätter arbetet med att öka nöjdheten med service och myndighetsutövning. Det senaste resultatet 
för bygglov visar tydligt att arbetet ger effekt. Se text under nämndmålet om att öka nöjdheten med 
myndighetsutövning och service. 

Kvalitetsarbete 

Nämnden har utvecklat formerna för medborgardialog, med en öppen och inkluderande planprocess. Se text 
under nämndmålet om att förbättra dialogen. 

Kommunikationsarbetet har förstärkts genom en tydlig och stadsgemensam arbetsprocess för kontinuerlig 
förbättring av informationen på hemsidan. 

Nämnden har under 2018 arbetat med att utveckla verksamheten och göra den mer effektiv. Arbetet med det nya 
ärendehanteringssystemet för bygglovsprocessen har fortsatt. Ärendehanteringssystemet effektiviserar arbetet i 
alla steg från att en ansökan har inkommit tills dess att ärendet är avslutat. Ett omfattande arbete pågår inom 
kart- och mätenheten där förvaltningen effektiviserar befintlig systemmiljö. 

Digitaliseringen av handlingar har fortsatt och flera handlingar går nu att finna i det digitala arkivet, AGS. Detta 
underlättar och sparar tid för både administrationen och kontaktcenter som effektivare kan ge service till 
medborgare som efterfrågar handlingar. Att digitalisera handlingar som idag finns i pappersarkivet är 
resurskrävande, men ger på sikt ett mycket effektivare arbetssätt vid utlämnade av handlingar till allmänheten. 
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Tvärsektoriella frågor 

Solna stad har väl utvecklade metoder för att arbeta med de tvärsektoriella frågorna; internationellt arbete, 
likabehandlingsarbete och strategiskt miljöarbete. Kommunstyrelsen, kommittéer och råd skapar tillsammans 
med stadsledningsförvaltningen förutsättningar för arbetet bland annat genom 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 arbete 

Internationella jämförelser och identifiering av goda exempel är metoder för verksamhets- och 
kvalitetsutveckling som nämnden tillämpat under 2018. Nämnden har på olika sätt deltagit i stadens 
internationella arbete, dels genom att två medarbetare gjort en studieresa till Rotterdam och Haag gällande 
utveckling av kart- och mätverksamheten, dels har förvaltningsledningen presenterat och diskuterat stadens 
stadsutvecklingsprojekt med en kinesisk och en isländsk delegation. 

Likabehandlingsarbete 

I plan- och byggprocessen ingår det att säkerställa den fysiska tillgängligheten i stadsmiljön och i fastigheter. 

Förvaltningen säkerställer en enhetlig myndighetsutövning genom en god process för ärendehandläggning. En 
stor del av myndighetsutövningens moment finns beskrivna i rutiner och anvisningar. Tjänsteskrivelserna utgår 
från gemensamma mallar. Detta gör handläggningen både effektiv och likvärdig. 

Medarbetare som arbetar med myndighetsutövning erbjuds utbildning inom ramen för stadens nätverk Service i 
samverkan. Utbildningen handlar bland annat om att stärka service och bemötande gentemot företagare och 
solnabor och rättssäker myndighetsutövning. 

Förvaltningens medarbetare möter ofta medborgare och företagare med annan kulturell bakgrund än den 
svenska i sin dagliga verksamhet. 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 tydlighet i kommunikationen bland medarbetarna. 

Den skrivna informationen till allmänheten ska bli mer tillgänglig. Under 2018 har förvaltningen därför gått 
igenom texter på stadens hemsida kopplade till nämndens ansvarsområde samt uppdaterat informationsmaterial 
och beslutsmallar. 

Miljö- och byggnadsförvaltningen har fortsatt att delta i olika samverkansgrupper. För att alla handläggare ska 
göra likartade bedömningar läggs stor vikt vid samsyn. Dels genom att diskutera ärenden men även genom 
gemensamma inspektioner. 

Miljöarbete 

Byggnadsnämnden arbetar för att uppfylla stadens övergripande mål om att Solna ska växa ihop och utvecklas på 
ett ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbart sätt. Utifrån övergripande mål, nämndmål och fokusområden i 
miljöstrategi har nämnden genomfört ett antal aktiviteter och insatser under 2018. 

Solna ska ha en hållbar stadsutveckling 

Byggnadsnämndens har, på kommunstyrelsens uppdrag, under 2018 arbetat med att i den fysiska planeringen 
skapa förutsättningar för en hållbar stadsutveckling genom ett effektivt markutnyttjande och att skapa en tät 
stadsstruktur. Nämnden har även beslutat i ärenden rörande ekosystemtjänster och resurseffektiv byggnation. 

Vid nybyggnation av kontorshus i staden finns alltid en ambition att ha en hög miljöklassning med exempelvis en 
hållbar avfallshantering och en utformning och gestaltning som minimerar miljöpåverkan och skapar 
förutsättningar för hållbart omhändertagande av dagvatten. I staden finns idag 51 byggnader certifierade i någon 
av de större miljöcertifieringssystemen Miljöbyggnad, BREEAM, Greenbuilding eller LEED. Av dessa har 12 
byggnader certifierats under perioden. I arbetet med nya detaljplaner uppmuntras projekten att utveckla sitt 
miljöarbete i enlighet med stadens ambitioner på miljöområdet. 
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Solna ska ha en effektiv resursanvändning genom en fortsatt utbyggnad av kollektivtrafiken och 

åtgärder för att minska andelen biltrafik 

Byggnadsnämnden, har genom sin förvaltning, bistått kommunstyrelsen i arbetet med att skapa förutsättningar 
för solnaborna att resa miljövänligt genom att arbeta för utbyggnaden av tunnelbanan samt att ta hänsyn till 
kollektivtrafiknav i planeringen av bostäder. Planen för utbyggnad av tunnelbanan har förberetts för beslut om 
en andra granskning. Även förbättrade förutsättningar för gång- och cykel bevakas i planarbetet. I samband med 
planarbetet med den nya kombinerade simhalls- och kontorsbyggnaden har exempelvis gång- och 
cykelförbindelserna i och i anslutning till området förbättrats samt att cykelparkeringar skapats. 

Samråd har skett för att Solnaverket ska kunna utveckla sin verksamhet i staden. Solnaverkets utbyggnad är ett 
led i Norrenergis strävan att bibehålla omställningen från fossila bränslen till förnyelsebara källor. Arbetet bidrar 
till att säkra att Norrenergi kan möte en förväntad ökad efterfrågan av hållbar fossilfri värme och kyla till företag 
och invånare i Solna och Sundbyberg. 

Exempel på beslutade ärenden under perioden som skapar förutsättningar för en effektiv resursanvändning är 
hotellet vid Nationalarenan. Det nya hotellet siktar mot att bli Sveriges mest energieffektiva hotell, med en 
solcellspark omfattande 2 500 kvm på taket, integrerade solceller i fastighetens fasad, samt att det ska bli ett 
nollenergihus vars utformning och innehåll ska uppmuntra till en hållbar livsstil. 

Solna ska ha en god livsmiljö för solnabornas hälsa och välbefinnande 

Miljöprogram och dagvattenutredning tas fram i samband med planarbetet för att säkerställa en god livsmiljö i 
staden. Nämnden har arbetat med att implementera stadens dagvattenstrategi i nämndens processer. Inriktningen 
är att dagvattnet i första hand ska omhändertas inom den egna fastigheten och utformas på sådant sätt att en 
nederbördsmängd på minst 20 millimeter vid varje givet nederbördstillfälle fördröjs och renas. Detaljplanens 
dagvattenutredning följs upp vid byggstartens tekniska samråd för att säkerställa att föreslagen 
dagvattenhantering genomförs. 

Medarbetare 

Medarbetarundersökningen mäter medarbetarens motivation till sitt arbete, medarbetarens förhållande till sin 
chefs ledarskap och medarbetarens kunskap och delaktighet i sin verksamhetsstyrning. Frågorna i 
undersökningen bygger på en modell kring Hållbart medarbetarengagemang (HME) och frågorna är indelade i 
tre delindex: motivation, ledarskap och styrning. Undersökningen mäter både nivån på engagemanget, 
organisationens förutsättningar att behålla och öka engagemanget samt förmågan att tillvarata engagemanget. 
Miljö- och byggnadsförvaltningen hade en svarsfrekvens på 96 procent och ett HME på 83,6. Resultatet 
presenterades på ett förvaltningsmöte under våren. En genomgång av resultat på enhetsnivå har även gjorts där 
framgångsfaktorer och utvecklingsområden identifieras. 

57 medarbetare var anställda på förvaltningen 2018. Av dessa var 42 kvinnor och 15 män. 

Sjukfrånvaron för miljö- och byggnadsförvaltningen som helhet är 6,3 procent vilket innebär en minskning med 
2,1 procent 2017. Både den korta sjukfrånvaro dag 1-14 och de längre dag 15-59 samt från och med dag 60 har 
fortsatt att sjunka. Ingen medarbetare hade fler än 6 sjuktillfällen 

Periodens kompetenshöjande insatser har skett på individuell nivå, förutom förvaltningens deltagande i stadens 
gemensamma arbete med Service i samverkan. Nya medarbetare har deltagit i Medarbetarpartnerskap i 
partnerskap som är den stora utbildningssatsningen för stadens alla medarbetare 

Strategin "Solna stads plan för lika rättigheter och möjligheter på arbetsplatsen för 2017 med sikte på 2018 och 
2019" är en plan för lika rättigheter och möjligheter på arbetsplatsen för samtliga medarbetare, samt i relevanta 
delar arbetssökande. För några av åtgärderna inom områdena arbetsförhållanden, kompetensutveckling, 
förvärvsarbete och föräldraskap, lön, rekrytering samt trakasserier ligger ansvaret på nämnderna. Miljö- och 
byggnadsförvaltningen har bidragit till måluppfyllelsen genom att erbjuda samtliga föräldralediga 
medarbetarsamtal under eller efter föräldraledighet. De har även bjudits in till planeringsdagar och eventuella 
personalaktiviteter samt ingått i den ordinarie löneöversynen. För anställda med barn under 12 år har det funnits 
möjlighet att arbeta deltid. De rekryteringar som har gjorts har genomförts utifrån kompetensbaserad 
rekryteringsmetodik. 
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Framtida utmaningar och förändringar 

Solna växer och förtätas 

I Solnas översiktsplan är målsättningen att det ska byggas 800 nya bostäder årligen. Det ställer krav på långsiktig 
planering för att uppnå målet om bostäder, att staden ska växa hållbart och att barriärer ska byggas bort. 
Tolkning av lagstiftningen, svårt att få tydliga besked av statliga företrädare och långa processer för överklagande 
medför att processen från planering till färdigställande är lång. 

Den växande staden innebär också fler ärenden framöver och fler intressen att ta hänsyn till i handläggningen. 
Nämndens verksamheter ska fokusera på att svara upp mot solnabornas förväntningar på stadens tjänster och 
service. Ett fortsatt utvecklingsområde är god dialog med solnaborna och företag med god kommunikation, 
tillgänglighet, öppenhet och gott bemötande. Det ska vara enkelt att komma i kontakt med nämnden och 
handläggningen ska vara rättssäker och effektiv. 

Utbyggnaden av tunnelbanan och Mälarbanan får stor betydelse för Solna under kommande år och det är 
centralt att arbetet samordnas med annan planering. Det kommer således att vara fokus på planering, 
samordning och utbyggnad av infrastruktur. 

Förändringar och tolkningar av lagstiftningen 

Arbetet med planering för nya bostäder, verksamheter och kontor är långvarigt och stöter på många utmaningar i 
lagstiftningen och tolkningen av denna gällande bl.a. risk, buller och nationella intressen. Majoriteten av antagna 
detaljplaner blir överklagade och överklagandeprocessen tar lång tid. 2019 träder en ny lagstiftning i kraft som 
kräver utveckling av bygglovsprocessen. Den nya lagstiftningen innehåller formella krav på handläggningstider, 
samt avgiftsreducering om tiderna inte hålls. Nämnden kommer under 2019 att arbeta med hur den nya 
lagstiftningen om digitalisering av grundkartor och detaljplaner ska genomföras. 

Attraktiv arbetsgivare 

Det är viktigt för staden och nämnden att upplevas som en attraktiv arbetsgivare för att bibehålla medarbetare 
och vara framgångsrika i rekryteringsprocesser. Nämnden använder den årliga medarbetarundersökningen för att 
tillsammans med medarbetarna analysera resultatet och ta fram en aktivitetsplan med syfte att öka förvaltningens 
HME (Hållbart Medarbetar Engagemang) inom delområdena Motivation, Ledarskap och Styrning. Nämnden 
prioriterar medarbetarskapssatsningar och kompetensutveckling. Ett gott arbetsklimat bidrar till god service till 
solnabor och företagare. 

Samverkan 

Utvecklad samverkan mellan stadens olika förvaltningar i planerings- och genomförandeskedet möjliggör bra 
miljöer och en levande stad med bostäder, arbetsplatser, näringsliv och för besökare. 

Framgångsrik samverkan internt och externt samt utveckling av arbetsmetoder är också en avgörande 
framgångsfaktor kommande år, då arbetskraftsbristen blir alltmer kännbar. Nämnden kan frigöra resurser genom 
detta, samt minska kostnader för lokaler och administration. 

Utveckling 

Nämndens verksamheter behöver hålla en hög utvecklingstakt för att möta förväntningarna på samhällsservice 
från solnaborna och övriga samhället. Medborgarna och företagarna har höga förväntningar på tillgänglighet, god 
service och gott bemötande samt en rättssäker handläggning och dessa förväntningar ska nämnden möta genom 
att utveckla processerna och ta tillvara digitaliseringens möjligheter. 

Konkurrensutsättning 

Uppföljning av genomförda upphandlingar 

Verksamhetsområde / Avtal Uppföljning 

Arkiva, Scanning av dokument Avrop genomfört. 

ITC, IT-konsultmäklare Avrop har gjorts från avtalet för det pågående konsolideringsprojektet på kart- 
och mätenheten. 

STIC (eWork) tekniska konsulter Avrop har gjorts av arkitekt, bygglovskoordinator, byggnadsinspektör och konsult 
för framtagande av fastighetsförteckningar. 

Upphandling av arkitektbyrå Under perioden har upphandling av arkitektbyrå genomförts. 
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Avtalsuppföljning 

Förvaltningen har identifierat vilket uppföljningsbehov som finns och planerat avtalsuppföljningen utifrån 
stadens anvisningar. Byggnadsnämndens relativt små avtal har ett mindre behov av uppföljning jämfört andra 
avtal i staden. Samtliga avtal har följts upp genom leverans- och fakturakontroll. Avtal med speciellt viktiga 
leverantörer och tekniska konsulter har följts upp kontinuerligt genom avstämningsmöten med aktuell leverantör 
samt genom kontroll av fakturerade belopp. 

Intern kontroll 

En god internkontroll bidrar till att säkerställa att verksamheten bedrivs ändamålsenligt, kostnadseffektivt och 
säkert, med medborgarnas bästa i åtanke. Syftet är att säkra en effektiv förvaltning och att undvika allvarliga fel. I 
praktiken handlar det om att ha ordning och reda, veta att det som ska göras blir gjort och att det sker på ett bra 
och säkert sätt och enligt kommunens riktlinjer och anvisningar. 

I enlighet med byggnadsnämndens verksamhetsplan och budget för 2018 har processer och rutiner i 
nedanstående tabell, granskats i form av internkontroll med stickprovsundersökningar eller andra metoder. 

Enligt det av kommunfullmäktige beslutade internkontrollreglementet framgår det att omfattning, uppföljning, 
utfall och vidtagna åtgärder av internkontrollen ska redovisas i årsredovisningen. Internkontrollmomenten har 
genomförts och inga allvarliga avvikelser har upptäckts. 

  

Uppföljning av internkontrollplan 

Kategori, 
intern 
kontroll 

Process/Rutin Kontrollmoment Resultat av kontrollmoment 

Ekonomi Redovisning Kontrollera att stadens riktlinjer för 
representation följs  Ingen eller försumbar avvikelse 

Kommentar 
 

Samtliga av de 6 slumpmässigt utvalda 
verifikationerna hade hanterats korrekt. 

Verksamhet
sprocesser 

Avtal Kontrollera att avtal följs upp enligt 
anvisning  Lindrig avvikelse 

Kommentar 
 

Av de 5 slumpmässigt utvalda avtalen 
hade uppföljningsbehovet inte 
identifierats för  byggnadsnämndens 
avtal för verksamhetssystemet Castor 
som implementerades under 2018. En 
uppföljningsplan kommer att tas fram för 
detta under 2019 och förvaltningen 
kommer att fokusera på att alla avtal 
följs upp under 2019. 

Verksamhetsmått 

Under 2018 har nämnden haft samråd om detaljplaner som inrymmer 1 200 nya bostäder och 700 nya 
kontorsplatser (20 000 kvm ljus BTA). Samråd har skett för följande planer: 

• Kv Linnean - nästa etapp i Järvastaden som inrymmer 730 bostäder, en ny förskola, lokaler i 
bottenvåningarna som möjliggör ökad service i området och en park. 

• Krukmakaren - utvecklingen av Solnaverkets produktion av värme och kyla. 

• Del av Huvudsta 3:1 - inrymmer 3 bostadskvarter med 470 nya bostäder, LSS-bostäder, en ny förskola 
och lokaler för centrumändamål. 

• Parkeringshus vid Signalbron, mitt emot den nya simhallen. 

• Ett nytt kontorshus i del av Huvudsta 4:17, med cirka 700 arbetsplatser samt restaurang och café i 
bottenvåning. 

Under 2018 har nämnden beslutat om granskning för ett trygghetsboende i Bergshamra. 

Under 2018 har fem bygglov beviljats för totalt 845 bostäder. Stora bygglov som givits under 2018 avser: 
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• 100 bostäder i kv Motorn i Råsunda. 

• 56 radhus och kedjehus i Järvastaden. 

• 94 lägenheter i det nya kvarteret Herrjärva vid Järva krog där minst 25 procent av lägenheterna är 4 rok 
eller större. 

• 94 bostäder och en ny förskola i kv Bellona i Vasalund. 

• 9 nya lägenheter i Råsunda. 

• Nybyggnad av parkeringshus, kontor och gym vid Järva krog. 

• 64 enbostadshus i Grankällan i Järvastaden 

• Utveckling av Stora Frösunda med 428 bostäder och anläggning för bilförsäljning 

• Nytt hotell norr om Arenan, Nationalarenan 3, med 336 rum och 88 s.k. longstay-rum, samt lokaler i 
bottenvåning. Aktören bakom det nya hotellet har ambitionen att det ska bli Sveriges mest 
energieffektiva hotell. 

Slutbesked och interimistiskt slutbesked har givits för Telenors huvudkontor (Hörnan) samt ombyggnad och 
bevarande av äldre hus till moderna kontor i Solna strand (Nöten 5), nya Råsunda centralskola och ny förskola 
(Kammen), bostäder och kontor i Arenastaden (kv Nationalarenan och Uarda), samt bostäder i 
Ingentingområdet (Konstnären och Trubaduren), ICA:s nya huvudkontor (Signalen) och Hotell Grow 
(Stenhöga). Beskeden innebär att projekten är klara för inflyttning och start av verksamhet. 

Nämnden har givit förvaltningen en rad planuppdrag som är det första steget i planprocessen. Planuppdragen 
möjliggör cirka 1050 nya bostäder, arbetsplatser och samhällsservice: 

• Arbetet har startat med en ny skola i Huvudsta. 

• En ny padeltennishall i Arenastaden. 

• 170 nya bostäder i kv Spelaren i Ulriksdal. 

• 150-200 nya hyresrätter genom att utveckla området längs Solnavägen i kv Platån. 

• Utveckling av området kring den kommande tunnelbanestationen Södra Hagalund och området längs 
Solnavägen med cirka 600 nya bostäder i tre nya kvarter, 23 000 kvm kontor för fler arbetsplatser i 
Solna, 4 000 kvm kommersiella lokaler för mer service och 14 LSS-bostäder/sociala lägenheter. Tvärs 
över vägen har nämnden också beslutat om utveckling av området i kv Albydal med nya kontor. 

• Arbetet har startat med en ny idrottsplats i norra Solna på s.k. Järvastadens IP. 

• Utveckling av området kring Solna station och arbetet med kontorsområdet på andra sidan järnvägen 
(en del av kv Tygeln) ska intensifieras. Planuppdraget om Solna station innehåller även drygt 100 
bostäder. 
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