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Sammanfattning
Under 2018 sker uppföljning i form av delårsrapporter till kommunfullmäktige per den 30 april och den 31 
augusti. Dessutom lämnas en årsredovisning per den 31 december. Budgetuppföljning till respektive styrelse 
och nämnd sker per mars och oktober. Kommunstyrelsens verksamhetsplan och budget omfattar även 
valnämnden, överförmyndarnämnden, arvodeskommittén, internationella kommittén, 
likabehandlingskommittén samt de rådgivande organen; rådet för funktionshinderfrågor, trygghetsrådet samt 
pensionärsrådet.

Kommunstyrelsen har under året haft ett fortsatt stort fokus på Solna stads framtida utveckling. Beslut har 
fattats om en inriktning för planering och byggnation av en ny skola i Huvudsta och om att ge 
byggnadsnämnden i uppdrag att planlägga för en ny idrottsplats med tre nya fotbollsplaner, omklädningsrum 
m.m. i Järvastaden. Kommunstyrelsen har fått i uppdrag att börja byggandet av en ny simhall i Solna. Vidare 
har beslut fattats om ett medfinansieringsavtal med Trafikverket avseende utbyggnaden av Mälarbanan 
genom Solna. Utvecklingen med att omvandla Solnavägen till en stadsgata fortsätter och under året har flera 
avtal tecknats med olika exploatörer om byggnation längs vägen.

Under 2018 har Solna stad firat 75 år som stad och en mängd aktiviteter har genomförts under året. Det 
allmänna valet har genomförts, vilket innebar en organisation av 400 valförrättare, vallokaler, röstlokaler, 
röstmottagare, förtidsröstning och röstning samt rösträkning. Efter valet har ett förslag till ny 
nämndorganisation antagits innebärandes att barn- och utbildningsnämnden delas i en skolnämnd och en 
barn- och förskolenämnd vid årsskiftet.

I kommunstyrelsens verksamhetsplan och budget för 2018 bedöms alla 6 nämndmål vara uppfyllda. 
Kommunstyrelsen har också huvudansvaret för genomförandet av 11 uppdrag. Samtliga uppdrag utom två, 
som pågår och kommer att fortsätta under 2019, bedöms vara slutförda.

Kommunstyrelsens resultat per 31 december 2018 är ett överskott jämfört med budget på 17,0 mkr. 
Överskottet förklaras framförallt av lägre kostnader jämfört med budget. Den främsta förklaringen är att 
medelsreserven för stadens tillväxt och utbyggnad om 15,0 mkr inte har tagits i anspråk.

Kommunstyrelsens större investeringar är projekt stadsövergripande it-investeringar. Nämndens 
investeringsutgifter för 2018 är 13,6 mkr, vilket innebär ett överskott jämfört med budget på 1,8 mkr.

Stadens revision redovisar ett resultat i nivå med budget.

Nämndens ansvarsområden
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 samt de rådgivande organen; rådet för funktionshinderfrågor, trygghetsrådet samt 
pensionärsrådet.

Viktiga händelser
Kommunstyrelsen har under året haft ett fortsatt stort fokus på Solna stads framtida utveckling. Exempelvis 
har beslut fattats om en inriktning för planering och byggnation av en ny skola i Huvudsta och om att ge 
byggnadsnämnden i uppdrag att planlägga för en ny idrottsplats med tre nya fotbollsplaner, omklädningsrum 
m.m. i Järvastaden. Kommunstyrelsen har fått i uppdrag att börja byggandet av en ny simhall i Solna.

Beslut har fattats om ett medfinansieringsavtal med Trafikverket avseende utbyggnaden av Mälarbanan 
genom Solna. Avtalet innebär att en pendeltågsstation byggs i Huvudsta och att delar av spårområdet 
förläggs i tunnel när Mälarbanan byggs ut genom Solna. Staden medfinansierar projektet med 600 mkr.

Utvecklingen med att omvandla Solnavägen till en stadsgata fortsätter och under året har flera avtal tecknats 
med olika exploatörer om byggnation längs vägen. De nya kvarteren bidrar till att ombilda Solnavägen till en 
tätare och mer attraktiv stadsgata med bostäder, arbetsplatser samt butiker, caféer och restauranger i 
bottenvåningen. Även utvecklingen av Arenastaden fortsätter och landat i nya exploateringsavtal. Flera av 
projekten bidrar till att finansiera Solnas medfinansiering av tunnelbanans utbyggnad.
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Kommunstyrelsen har beslutat om en vision och utvecklingsplan för Överjärva gård och dess verksamheter, 
att antaga ett åtgärdsprogram för att förbättra vattenkvaliteten i Brunnsviken och att antaga en 
genomförandeplan för iståndsättningsåtgärderna för Råstasjöns naturreservat samt tecknat ett samarbetsavtal 
med Kronprinsessparets stiftelse om att, tillsammans med Fabege AB, under 2019-2021 uppföra och därefter 
driva tre aktivitetsparker för vuxna och barn i Solna, så kallade Pep Parker.

Under 2018 har Solna stad firat 75 år som stad och en mängd aktiviteter har genomförts under året, bl.a. har 
en jubileumsbok om stadens utvecklingsresa getts ut och stadens traditionella nationaldagsfirande i 
Hagaparken förstärkts. I samband med att kommunfullmäktige nya ledamöter tillträdde i oktober hölls en 
traditionell skiftesmiddag där även Solna stads 75-årsjubileet uppmärksammades.

Det allmänna valet har genomförts. Förberedelser och genomförandet av valet innebar en organisation av 
400 valförrättare, vallokaler, röstlokaler, röstmottagare, förtidsröstning och röstning samt rösträkning. 
Valdeltagandet i kommunalvalet uppgick till 82,5 procent, vilket är 1,7 procentenheter högre än i valet 2014. 
Efter valet har ett förslag till ny nämndorganisation antagits innebärandes att barn- och utbildningsnämnden 
delas i en skolnämnd och en barn- och förskolenämnd vid årsskiftet. Därutöver har ett förslag till 
reglementen för samtliga nämnder och ett förslag till reviderad arbetsordning för kommunfullmäktige 
antagits.

Vidare har kommunstyrelsen under året:

 antagit en strategi för att motverka hedersrelaterat våld
 beslutat om riktlinjer för hanteringen av personuppgifter enligt GDPR, samt utsett dataskyddsombud
 lämnat förslag till kommunfullmäktige om att antaga en ny informationssäkerhetspolicy
 lämnat förslag till kommunfullmäktige om reviderad bolagsordning, aktieägaravtal och ägardirektiv 

samt omvandling av aktieägartillskott för Norrenergi AB. Beslutet innebär även att det tidigare 
moderbolaget Norrenergi & Miljö AB avvecklas.

 beslutat om riktlinjer för energiarbetet samt lämnat förslag om en energipolicy/energiplan för Solna 
stad till kommunfullmäktige för beslut

 beslutat att godkänna en överenskommelse med Signalisten om bostadsanvisning

Solna stad, inklusive stadsledningsförvaltningen, har genomfört en medarbetarundersökning, som visar ett 
gott resultat. Svarsfrekvens för stadsledningsförvaltningen var 99 procent och förvaltningens totala HME 
uppgick till 84.

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

Kommunstyrelsen ska ta tillvara Solnas intressen i Stockholmsregionen.

Kommunstyrelsen ska säkerställa att Solna stad kan möta tillväxt och utbyggnad på ett hållbart sätt för dagens och 
morgondagens solnabor.
Solna ska vara en trygg och serviceinriktad stad.
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 Nämndmål
Solna ska ta tillvara solnabornas och företagarnas engagemang i stadens utveckling.

Solna stad ska säkra kompetensförsörjningen genom att vara en bra arbetsgivare med engagerade medarbetare.

Kommunstyrelsen ska säkerställa att nyanlända ges goda förutsättningar för att starta sina nya liv i Solna.

Kommunstyrelsen ska ta tillvara Solnas intressen i Stockholmsregionen.

 Målet uppfylls i år

Måluppfyllelsen mäts genom beskrivningar av ett antal genomförda aktiviteter. Det handlar om aktiviteter 
för att driva viktiga infrastrukturfrågor, etablering av företag, samverkan med regionala aktörer och 
intressebevakning i allmänhet.

Viktiga aktiviteter som bidrar till måluppfyllelse är:

 Staden har tecknat ett medfinansieringsavtal med Trafikverket om utbyggnad av Mälarbanans 
sträckning genom Solna. Avtalet innebär att en pendeltågsstation byggs i Huvudsta och att delar av 
spårområdet förläggs i tunnel när Mälarbanan byggs ut genom Solna. Staden medfinansierar 
utbyggnaden med 600 miljoner kronor.

 Staden har drivit på Stockholms läns landsting för att utöka turtätheten i pendeltågstrafiken under 
rusningstid vid Ulriksdals station. Pendeltågstrafiken i rusningstid vid Ulriksdals station är numera 
lika omfattande som förra årets turlista.

 Under året har bl.a. Telenor och SEB (etapp 2) etablerat sig i Solna. De kommande åren etablerar sig 
även AGA, Arbetsförmedlingen, Arla, Fortum, Grow Hotel, Knightec, Net Insight, Sabis, SCB, 
Skolverket, Visolit i Solna.

 Staden har medverkat i en regional krisövning inom ramen för Samverkan Stockholmsregionen.
 Staden har godkänt förändringar av förbundsordningen för Norrvatten med förstärkning av 

ägarkommunernas insyn och möjligheter för kommunstyrelsen att väcka ärenden.
 I samverkan med Käppalaförbundet och dess samtliga ägarkommuner pågår översyn av 

kommunalförbundets förbundsordning.
 Staden har även bland annat yttrat sig över Vattenfalls föreslagna sträckningar av ett uppdaterat elnät 

(Stockholms ström), förslag till ombyggnad av Bergshamra trafikplats, förslag till ny 
minoritetspolitik, en regional godsstrategi, en regional vattenförsörjningsplan. 

Kommunstyrelsen ska säkerställa att Solna stad kan möta tillväxt och utbyggnad på ett 
hållbart sätt för dagens och morgondagens solnabor.

 Målet uppfylls i år

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

Under 2018 ökade antalet solnabor från 79 707 till 81 xx, vilket motsvarar en befolkningstillväxt på 1,x 
procent. Antalet arbetstillfällen i Solna uppgick i början av år 2018 till 91 424. Ökningen på årsbasis är cirka 
3 600, vilket motsvarar 4 procent. Denna ökning innebär Solna befäster sin position som tillväxtmotor och 
den mest arbetsplatstäta kommunen i riket. Ökningen har även fortsatt under 2018. Antal färdigställda 
bostäder under året är 546, vilket är i underkant av översiktsplanens intention om cirka 800 nya bostäder per 
år.

SKL och Kolada har utformat ett kommunindex, som successivt mäter kommunernas ekonomiska, sociala 
och miljömässiga hållbarhet. I denna sammanställning per december 2018 tillhör Solna den översta kvartilen 
i kommunsverige i 16 av de 27 kriterierna. Det är ett högt resultat och högre än tidigare år. I 3 av kriterierna 
tillhör Solna den lägsta kvartilen, vilket är en minskning från förra året (6).

Bland de ekonomiska kriterierna, där Solna hamnar i den översta kvartilen, ingår bl.a. 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 bl.a. 
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 bl.a. låga utsläpp 
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av växthusgaser per invånare och lite hushållsavfall per invånare. Sammantaget innebär detta att Solna tillhör 
toppskiktet bland hållbara kommuner.

Viktiga aktiviteter som bidrar till måluppfyllelse är:

 Analys av kort- och långsiktigt ekonomiska hållbara förutsättningar inför framtagandet av stadens 
planeringsförutsättningar inför 2019-2021. 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.

 Samordningen av arbetet med miljöpolicyn med tillhörande miljöstrategi i staden.
 Solnamodellens arbete med att få solnabor att gå från bidrag till egen försörjning genom ett 

individanpassat arbetssätt med vägledning, utbildning och tillsammans med arbetsgivare, 
samarbetspartners och utbildningsleverantörer.

Solna ska vara en trygg och serviceinriktad stad.

 Målet uppfylls i år

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

En viktig del i en serviceinriktad stad är hur väl ärenden av olika slag besvaras och hur svaren uppfattas. 
Under året har ca 103 700 ärenden registrerats i staden, varav 58 procent inkom via telefon, 24 procent via 
webbformulär och 17 procent var besök i receptionen. Av alla ärenden som inkom löstes 59 procent direkt av 
kontaktcenter. 89 procent av de inkomna ärendena fick svar inom 3 dagar.

Utvärderingen av stadens service- och myndighetsutövning till företagare under 2017 visar att Solna klättrat 
snabbast av alla Sveriges kommuner till ett totalt NKI på 75 (66). Det innebär att Solna stad erbjuder en 
högre servicenivå än genomsnittet av kommunerna i landet (71). Staden får även en topplacering i jämförelse 
med kommunerna i Stockholms län. Arbete pågår kontinuerligt för att hålla en hög nivå i mätningen även 
2018.

Viktiga aktiviteter som bidrar till måluppfyllelse är:

 Stadens samverkansavtal med polisen för att öka tryggheten i Solna har uppdaterats, liksom 
medborgarlöftena för 2018.

 Ett förslag till strategi för att motverka hedersrelaterat våld har tagits fram och beslutats.
 Stadens trygghetsarbete.
 Arbetet har startat med en ny extern webbplats, vilken är ett viktigt verktyg i arbetet med att utveckla 

servicen till medborgare och företagare.
 Utbildningen och nätverket för kunskapsutbyte mellan medarbetare i staden som har kontakt med 

företag i sin yrkesroll "Service i Samverkan". Syftet är att öka kunskapen om näringslivet och dess 
behov samt att förbättra stadens service och bemötande.

 Flera stora upphandlingar har genomförts inom it-området för en effektivare arbetsmiljö och större 
möjligheter till en än mer digitaliserad verksamhet.

Solna ska ta tillvara solnabornas och företagarnas engagemang i stadens utveckling.

 Målet uppfylls i år

Måluppfyllelsen mäts genom beskrivningar av ett antal genomförda aktiviteter. Viktiga aktiviteter som bidrar 
till måluppfyllelse är:

 Arbetet med att utveckla dialogen med medborgarna med fokus på samrådsprocessen har fortsatt. 
Fokus har legat på utveckling av marknadsföringen och formerna för genomförandet av 
samrådsmöten.

 I samband med stadens 75-årsjubileum har olika typer av medborgardialoger genomförts. 
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Exempelvis inbjöds till dialog om Solnas stadsutveckling under nationaldagsfirandet i Hagaparken 
och en särskild satsning gjordes för barn genom ett konstprojekt på förskolorna.

 Trygghetsvandringar har genomförts i syfte att identifiera miljöer och områden som kan upplevas 
som otrygga i Solna.

 Solnamodellen grundar sig i ett individanpassat arbetssätt, coachning, matchning, studie- och 
yrkesvägledning, utbildning, god omvärldsbevakning samt på goda relationer med arbetsgivare, 
samarbetspartners och utbildningsleverantörer, som kommer utifrån stadens näringslivsarbete. 
Sammantaget bidrar stadens näringslivsarbete och stadens arbetsmarknadsarbete till att ta tillvara 
företagarnas engagemang i stadens utveckling.

 Arbetet har startat med en ny extern webbplats, vilken är ett viktigt verktyg för att utveckla dialogen 
med Solnas medborgare och företagare.

Solna stad ska säkra kompetensförsörjningen genom att vara en bra arbetsgivare med 
engagerade medarbetare.

 Målet uppfylls i år

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

I februari genomfördes stadens medarbetarundersökning. Det totala HME-indexet 
(medarbetarengagemanget) uppgick i årets mätning till 80, vilket är detsamma som förra året. Resultatet är 
således fortsatt bra och står sig även bra i relation till andra kommuner. Sjukfrånvaron i staden för perioden 
uppgick till 6,9 procent (6,8%, 2017). Kontinuerliga analyser görs av sjukfrånvaron och riktade insatser för 
att minska sjukfrånvaron genomförs på förvaltningarna.

Viktiga aktiviteter som bidrar till måluppfyllelse är:

 Genomförande av årets medarbetarundersökning. Resultatet har presenterats, analyserats och 
handlingsplaner har tagits fram inom stadens förvaltningar.

 Implementering av framtagna ledarskapslöften och chefs- och medarbetarsamtalsmallar har 
påbörjats.

 Upphandlingen av ett nytt rekryteringssystem har genomförts för att understödja verksamheternas 
rekryteringar.

 Ett projekt för framtagande och implementering av en digital introduktion av nya medarbetare i 
staden har startat.

 Arbetet med att stärka och förtydliga stadens arbetsgivarmärke och kvalitetssäkrade rekryteringar har 
fortsatt. Medarbetarsamtalet har vidareutvecklats för att skapa ett tydligare fokus på fördjupad 
förståelse för bl.a. nedbrytning av mål och medarbetarens utveckling.

 Projekt Digitalt medarbetarskap pågår för att höja medarbetarnas it-kompetens inom framförallt 
förskola, skola och omsorg.

Kommunstyrelsen ska säkerställa att nyanlända ges goda förutsättningar för att starta sina 
nya liv i Solna.

 Målet uppfylls i år

Måluppfyllelsen mäts av genomförda aktiviteter.

Under 2018 har 215 nyanlända anvisats till Solna från Migrationsverket. De anvisade nyanlända har erbjudits 
bostäder på före detta Stenbackaskolans tomt, vid Förvaltarvägen eller inom ramen för Signalistens 
befintliga bestånd med tillfälliga kontrakt. Samverkansavtalet med Signalisten har därmed medfört att staden 
har kunnat säkerställa bostäder med tillfälliga hyreskontrakt till alla anvisade nyanlända utan att behöva 
uppföra ytterligare bostäder. Därutöver erbjuder kompetensnämnden praktiskt stöd, språkundervisning, 
samhällsorientering och stöd till att söka utbildning och arbete. Kompetensnämnden erbjuder också 
nyanlända med tillfälliga hyreskontrakt hjälp att söka permanent bostad.

Uppdrag
Kommunfullmäktiges beslutade uppdrag till nämnden följs upp i delårsrapporterna och i årsredovisningen. 
Uppföljningen av uppdragen visar om:
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  Uppdraget är slutfört

  Uppdraget pågår med avvikelse

  Uppdraget inte slutfört

En sammanfattning av uppföljningen för uppdragen ser ut så här:
Status Uppdrag

Kommunstyrelsen får i uppdrag att i samarbete med berörda nämnder utreda behovet av kommunal service i form av 
exempelvis skolor, förskolor, äldreboenden, fritids- och idrottsanläggningar samt infrastruktur och tillgänglighet till 2030 i 
enlighet med översiktsplanens intentioner.
Kommunstyrelsen får i uppdrag att genom trygghetsrådet, i samarbete med socialnämnden, kompetensnämnden, barn- 
och utbildningsnämnden samt kultur- och fritidsnämnden ta fram en strategi för att motverka hedersrelaterat våld.
Kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda och vidta åtgärder för att binda samman södra och norra Bergshamra och 
minska miljöstörningarna från Bergshamravägen med utgångspunkt i den överdäckningsutredning som har genomförts 
under 2016 och 2017.
Kommunstyrelsen får i uppdrag att i samarbete med Stockholms stad och Sundbybergs stad, färdigställa en plan för att 
förbättra vattenkvaliteten i Brunnsviken i syfte att uppnå god vattenstatus enligt EU:s direktiv.
Kommunstyrelsen får i uppdrag att tillsammans med barn- och utbildningsnämnden ta fram en typförskola som kan ligga 
till grund för planering av förskolor. Typförskolan ska ge förutsättningar till barngrupper med storlekar i enlighet med 
skolverkets riktmärken.
Kommunstyrelsen får i uppdrag att i samarbete med kultur- och fritidsnämnden utveckla attraktiviteten i 
fritidsverksamheten för de äldre ungdomarna.
Kommunstyrelsen och övriga berörda nämnder får i uppdrag att i samråd med markägare och länsstyrelsen anordna en 
kommunal badplats i första hand i Frösundavik med utgångspunkt i den utredning som gjorts under 2016. I andra hand 
ska badplatsen anordnas på annan lämplig plats i Brunnsviken.
Kommunstyrelsen får i uppdrag att i samarbete med Stockholms stad, Statens Fastighetsverk och Länsstyrelsen 
fortsätta arbetet med att etablera en gång- och cykelbro över Ålkistan.
Kommunstyrelsen får i uppdrag att tillsammans med tekniska nämnden ta fram en genomförandeplan för det kommande 
naturreservatet kring Råstasjön.
Kommunstyrelsen får i uppdrag att i samarbete med berörda nämnder ta fram ett förslag för hur Björnstigen kan göras till 
en mer trivsam och funktionell gata.
Kommunstyrelsen får i uppdrag att tillsammans med berörda nämnder och bolag driva ett utvecklingsarbete för 
Överjärva Gård med dess byggnader och miljö.

Kommunstyrelsen får i uppdrag att i samarbete med berörda nämnder utreda behovet av 
kommunal service i form av exempelvis skolor, förskolor, äldreboenden, fritids- och 
idrottsanläggningar samt infrastruktur och tillgänglighet till 2030 i enlighet med 
översiktsplanens intentioner.

 Uppdraget är slutfört.

Uppdraget att utreda behovet av kommunal service fram till år 2030 har avrapporterats i november till 
kommunstyrelsen.

Kommunstyrelsen får i uppdrag att genom trygghetsrådet, i samarbete med socialnämnden, 
kompetensnämnden, barn- och utbildningsnämnden samt kultur- och fritidsnämnden ta fram 
en strategi för att motverka hedersrelaterat våld.

 Uppdraget är slutfört.

Uppdraget att ta fram en strategi för att motverka hedersrelaterat våld har avrapporterats till 
kommunstyrelsen i november.

Kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda och vidta åtgärder för att binda samman södra 
och norra Bergshamra och minska miljöstörningarna från Bergshamravägen med 
utgångspunkt i den överdäckningsutredning som har genomförts under 2016 och 2017.

 Uppdraget pågår med avvikelse.

Kommunstyrelsens uppdrag att utreda förutsättningarna för att minska bullerstörningarna i Bergshamra från 
Bergshamravägen (E18) fortsätter under 2019 och har utvidgats till att också omfatta bullerstörningarna i 
Frösunda inklusive Ritorp från Uppsalavägen (E4).
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Kommunstyrelsen får i uppdrag att i samarbete med Stockholms stad och Sundbybergs stad, 
färdigställa en plan för att förbättra vattenkvaliteten i Brunnsviken i syfte att uppnå god 
vattenstatus enligt EU:s direktiv.

 Uppdraget är slutfört.

Uppdraget om att ta fram en plan för att förbättra vattenkvaliteten i Brunnsviken har avrapporterats i maj till 
kommunstyrelsen. Stockholm och Sundbyberg arbetar fortfarande med att ta fram åtgärdsförslag för att möta 
sina beting för att förbättra vattenkvaliteten i Brunnsviken.

Kommunstyrelsen får i uppdrag att tillsammans med barn- och utbildningsnämnden ta fram 
en typförskola som kan ligga till grund för planering av förskolor. Typförskolan ska ge 
förutsättningar till barngrupper med storlekar i enlighet med skolverkets riktmärken.

 Uppdraget är slutfört.

Uppdraget att ta fram en typförskola har avrapporterats till kommunstyrelsen i november.

Kommunstyrelsen får i uppdrag att i samarbete med kultur- och fritidsnämnden utveckla 
attraktiviteten i fritidsverksamheten för de äldre ungdomarna.

 Uppdraget är slutfört.

Uppdraget om fritidsverksamheten för äldre ungdomar avrapporteras på kommunstyrelsen i februari 2019.

Kommunstyrelsen och övriga berörda nämnder får i uppdrag att i samråd med markägare 
och länsstyrelsen anordna en kommunal badplats i första hand i Frösundavik med 
utgångspunkt i den utredning som gjorts under 2016. I andra hand ska badplatsen anordnas 
på annan lämplig plats i Brunnsviken.

 Uppdraget pågår med avvikelse.

Uppdraget pågår och kommer att fortsätta under 2019. I stadens verksamhetsplan och budget för 2019 har 
kommunstyrelsen fått i uppdrag att i samarbete med övriga berörda nämnder och markägaren utifrån 
länsstyrelsens utlåtande anordna en kommunal badplats i första hand i Frösundavik och i andra hand på 
annan lämplig plats i Brunnsviken.

Kommunstyrelsen får i uppdrag att i samarbete med Stockholms stad, Statens Fastighetsverk 
och Länsstyrelsen fortsätta arbetet med att etablera en gång- och cykelbro över Ålkistan.

 Uppdraget är slutfört.

Stadsledningsförvaltningen har, tillsammans med tekniska förvaltningen, Ellevio, Länsstyrelsen, Stockholms 
stad och Statens Fastighetsverk fortsatt arbetet med att etablera en bro över Ålkistan. Arbetet har resulterat i 
att Ellevio nu har ansökt hos Elmarknadsinspektionen om att få etablera en bro på östra sidan av 
Roslagsvägen över Ålkistan, som ska kunna användas som gångbro. Mot denna bakgrund föreslår 
stadsledningsförvaltningen att uppdraget ska anses slutfört och att det fortsatta arbetet med etableringen av 
bron över Ålkistan ska ingå i stadens löpande arbete.

Kommunstyrelsen får i uppdrag att tillsammans med tekniska nämnden ta fram en 
genomförandeplan för det kommande naturreservatet kring Råstasjön.

 Uppdraget är slutfört.

Genomförandeplanen för det kommande naturreservatet kring Råstasjön är antagen och fastställd av 
kommunstyrelsen i juni.
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Kommunstyrelsen får i uppdrag att i samarbete med berörda nämnder ta fram ett förslag för 
hur Björnstigen kan göras till en mer trivsam och funktionell gata.

 Uppdraget är slutfört.

Uppdraget att ta fram ett förslag för Björnstigen har avrapporterats till kommunstyrelsen i november.

Kommunstyrelsen får i uppdrag att tillsammans med berörda nämnder och bolag driva ett 
utvecklingsarbete för Överjärva Gård med dess byggnader och miljö.

 Uppdraget är slutfört.

Uppdraget om att driva utvecklingsarbetet för Överjärva gård har avrapporterats i maj till kommunstyrelsen.

Ekonomisk analys av utfall

Driftutfall
Kommunstyrelsen visar ett överskott på 17,0 mkr, jämfört med budget. Överskottet förklaras av lägre 
kostnader jämfört med budget, 16,0 mkr. Den främsta orsaken till detta är att medelsreserven om 15 mkr för 
stadens tillväxt och utbyggnad inte har tagits i anspråk samt att kostnaderna för konsulter är lägre än 
budgeterat, 2,7 mkr. Arbete pågår fortlöpande för att hitta de mest kostnadseffektiva lösningarna, såsom att 
låta egen personal ersätta kostnader för konsulter.

Intäkter visar ett överskott mot budget med 1,0 mkr. Avvikelserna mot budget är förväntade och den största 
delen av dem är bidrag för EU-projektet "Digitalt medarbetarskap samt arbetsmarknadsstöd på 1,1 mkr 
vardera, vilka inte varit budgeterade.

Kommunstyrelsens nettokostnader är 13,4 mkr högre 2018 jämfört med 2017, vilket främst beror på att 
intäkterna är lägre 2018. Skillnaden mellan åren beror på att en justering av statsbidrag från Migrationsverket 
för 2015 och 2016 ökade intäkterna 2017.

Kommunstyrelsen har under hela 2018 prognostiserat en positiv avvikelse mot budget om 15 mkr. Årets 
avvikelse mot budget är 17,0 mkr, vilket är 2 mkr högre än prognosen. Differensen mellan prognos och utfall 
beror bl.a. på att förväntade kostnader i samband med att byte av leverantörer för stadens it-drift kommer 
under 2019 och istället för under 2018.

Driftredovisning januari - december 2018 (tkr)
 Utfall 2017 Budget 2018 Utfall 2018 Budgetavvikelse 

2018
Utfallsavvikelse 

2017 - 2018
Verksamhetens intäkter 86 530 73 018 74 037 1 019 -12 493
Verksamhetens kostnader -207 723 -224 628 -208 604 16 024 -881
Nettokostnader -121 193 -151 610 -134 567 17 043 -13 374

Verksamhetens kostnader
Jämfört med 2017 har kostnader för medlemsavgifter och bidrag ökat 0,5 mkr på grund av årlig uppräkning.

Personalkostnader har ökat med 3,0 mkr, och övriga verksamhetskostnader (kontoklass 6 och 7) har minskat 
med 3,6 mkr jämfört med föregående år. De ökade personalkostnaderna beror på den årliga lönerevisionen, 
men också på att konsulter har omvandlats till personal. Sammantaget har kostnaderna för Främmande 
tjänster, d v s konsulter, minskat med 7,2 mkr mellan 2017 och 2018. Jämförelsen av övriga 
verksamhetskostnader mellan åren påverkas dock av att kommunstyrelsen under 2018 har haft kostnader för 
genomförande av valet i september, stadens 75-årsjubileum samt kostnader i samband med bytet av 
leverantörer av stadens it-drift.

Utfall kostnader januari - december 2018 (tkr)

Kontoklass Utfall 2017 Utfall 2018 Utfallsavvikelse 
2017-2018

Kontoklass 4 (Anläggningstillgångar mm.) -41 218 -41 728 -510
Kontoklass 5 (Löner mm.) -92 272 -95 349 -3 077
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Kontoklass Utfall 2017 Utfall 2018 Utfallsavvikelse 
2017-2018

Kontoklass 6 (Övriga verksamhetskostnader) -14 361 -15 103 -742
Kontoklass 7 (Forts. övriga verksamhetskostnader) -56 047 -51 674 4 373

Köp av huvudverksamhet januari - december 2018

Kommunstyrelsen ansvarar för stadens medlemsavgift till Storstockholms brandförsvar. Medlemsavgiften 
för år 2018 är högre än 2017, vilket medför en högre kostnad innevarande år.

Köp av huvudverksamhet (tkr)
Konto Utfall 2017 Utfall 2018 Utfallsavvikelse 

2017-2018
Konto 463 (Köp av huvudverksamhet) -31 860 -32 676 -816

Verksamhetens intäkter
Kommunstyrelsens intäkter har minskat med 12,5 mkr, jämfört med 2017, vilket härrör från en intäktsföring 
2017 av statsbidrag från Migrationsverket för 2015 och 2016. I övrigt har kommunstyrelsens externa intäkter 
ökat, vilket beror på högre statsbidrag än föregående år. Framförallt påverkar bidraget från Valmyndigheten 
för att genomföra valet, bidraget för EU-projektet "Digitalt medarbetarskap" samt arbetsmarknadsstöd. 
Vidare har intäkterna för automatlarm för brandförsvaret minskat, i enlighet med budget och avtalet med 
Storstockholms brandförsvar. De interna intäkterna har justerats och utfallet är lägre.

Utfall intäkter januari - december 2018 (tkr)

Kontoklass Utfall 2017 Utfall 2018 Utfallsavvikelse 
2017-2018

Kontoklass 3 och 8 (Intäkter) 86 530 74 037 -12 493

Investeringsutfall
Kommunstyrelsens större investeringar för 2018 är främst projekt inom stadsövergripande IT-investeringar. 
Stadsövergripande IT-investeringar består av utveckling av IT samt digitalisering, både stadsövergripande 
och inom enskilda förvaltningar. Investeringarna hanteras inom ramen för olika projekt med löpande 
tilldelning av investeringsmedel.

Nettoinvesteringarna för 2018 uppgår till 13,6 mkr, vilket innebär ett överskott mot budget på 1,8 mkr. 
Orsaker till detta är främst att utgifter i digitaliseringsprojekten understiger årets budget. Under perioden 
finns 0,3 mkr i utgifter för färdigställandet av tillfälliga bostäder, som slutfördes i början av 2018.

Kommunstyrelsens investeringsutgifter är 48,4 mkr lägre 2018 jämfört med 2017. Orsaken till detta är att 
den utökade investeringsramen 2017 för projektet tillfälliga bostäder inte finns under 2018.

Investeringsredovisning januari - december 2018 (tkr)
 Utfall 2017 Budget 2018 Utfall 2018 Budgetavvikelse 

2018
Utfallsavvikelse 

2017 - 2018
Verksamhetens inkomster 70 0 284 284 214
Verksamhetens utgifter -62 102 -15 400 -13 880 1 520 48 222
Nettoutgifter -62 032 -15 400 -13 596 1 804 48 436

Revisionen
Revisionens utfall visar ett mindre underskott jämfört med periodiserad budget, vilket i stort motsvarar 
helårsprognosen för 2018 som har gjorts under året. Jämfört med utfallet 2017 är utfallet för 
nettokostnaderna 0,2 mkr högre, men även årets budgetram är högre än föregående år.

Driftredovisning januari - december (tkr)
 Utfall 2017 Budget 2018 Utfall 2018 Budgetavvikelse 

2018
Utfallsavvikelse 

2017 - 2018
Verksamhetens intäkter 0 0 0 0 0
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 Utfall 2017 Budget 2018 Utfall 2018 Budgetavvikelse 
2018

Utfallsavvikelse 
2017 - 2018

Verksamhetens kostnader -2 586 -2 750 -2 797 -47 -211
Nettokostnader -2 586 -2 750 -2 797 -47 -211

Kvalitet, verksamhetsutveckling och effektivisering
Arbetet med att utveckla styr- och uppföljningssystemet fortsätter och har bidragit till en effektivare 
hantering av planerings- och uppföljningsprocesserna för staden och nämnderna. En stor effektivisering och 
kvalitetshöjning har också åstadkommits genom att stadens och nämndernas planerings- och 
uppföljningsprocesser numera görs i ett gemensamt system (Stratsys). Under 2018 har bl.a. en utveckling av 
nämndernas internkontroll och verksamhetsplanering skett.

Stadsledningsförvaltningen har därutöver bl.a.:

 Fortsatt arbetet med att stärka staden som en attraktiv arbetsgivare genom ett projekt för ett samlat 
verktyg för rekrytering, introduktion och avslutning.

 Fortsatt arbetat med att vidareutveckla stadens avtalsuppföljning.
 Genomfört flera stora upphandlingar inom it-området för en effektivare arbetsmiljö och större 

möjligheter till en än mer digitaliserad verksamhet.
 Genomfört det allmänna valet 2018 med den organisering som krävs med bland annat 400 

valarbetare arbetade under valdagen.
 Vidareutvecklat arbetssätt för kontaktcenter för ökad service och bemötande samt förstärkt 

kunskapen och verksamhetsförståelsen inom kontaktcenter.
 Påbörjat arbetet med att se över och utveckla den externa webben.
 Drivit ett arbete med en förstudie för EU-projektet "Digitalt medarbetarskap" med målet att höja den 

digitala kompetensen hos anställda inom förskola, vård och omsorg.

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
Kommunstyrelsens internationella arbete har under året haft fokus på att stödja målinriktade aktiviteter som 
bidrar till verksamhetsutveckling och/eller rustar barn och unga för framtiden. Nedan beskrivs det 
huvudsakliga internationella arbetet under 2018.

Internationella kommittén har genomfört dialogmöten med nämndpresidier och förvaltningschefer för att ge 
stöd i processen att identifiera hur internationella aktiviteter effektivt kan stödja nämndens måluppfyllelse. 
Stadsledningsförvaltningen stödjer på samma sätt förvaltningsorganisationen.

Att delta i europeiska nätverk och samverka med långsiktiga samarbetspartners är framgångsfaktorer i det 
internationella arbetet. Staden är sedan 2015 medlem i storstadsnätverket Eurocities och deltar från våren 
2018 i dess Social Affairs Forum, som fokuserar på sociala frågor i vid bemärkelse, från skola till 
äldreomsorg. Syftet är att utbyta kunskap och erfarenhet med kollegor i andra europeiska städer kring 
gemensamma frågor och utmaningar. Staden är även medlem i nätverket European Forum for Urban Security 
(Efus) där europeiska regioner och kommuner samverkar kring säkerhets- och trygghetsfrågor i stadsmiljön. 
Inom ramen för trygghetsarbetet deltar stadsledningsförvaltningen i EU-projektet "Practicies" som syftar till 
att kartlägga bakomliggande faktorer för radikalisering och hur dessa kan förebyggas.

Det stora nordiska vänortsmötet har genomförts i Ski, Norge, på tema medborgardialog, inflytande och 
välfärdsteknik. Det finns mycket som förenar men även det som skiljer sig åt mellan nordiska länder och 
vänorter. Detta skapar, i kombination med det mångåriga samarbetet vänorterna emellan, goda 
förutsättningar för jämförelser och givande utbyte kring likheter och olikheter. Under året har även 
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projektsamarbeten initierats där nordiska vänorter gemensamt samarbetar med vänorter i Baltikum.

Sex elev- och ungdomsgrupper har genomfört studieresor med stöd av internationella kommitténs resebidrag. 
Grupperna har studerat socialt arbete i Lettland, språk, kultur & samhälle i Spanien och Kina, ungdomsarbete 
i Norge och Finland, knutit kontakter med fotbollsspelare från andra länder i Tjeckien samt ökat kunskapen 
om förintelsen genom besök i koncentrationslägret Auschwitz, Polen.

Kommittén har uppmärksammat Europadagen den 9 maj med seminariet "EU:s bästa sidor" där de som 
arbetar långsiktigt och målinriktat med att använda internationellt arbete för att utveckla verksamheten 
delade med sig av sina erfarenheter. Internationellt arbete för förbättrade kunskapsresultat i skolan, europeisk 
ungdomsverksamhet för attraktivitet och inkludering samt utveckling av socialtjänsten var områden som 
presenterades. Kommitténs utmärkelse "Årets internationalist" tilldelades barn- och ungdomsenheten på 
socialförvaltningen för framgångsrikt arbete med att implementera det australiensiska arbetssättet för att öka 
barns trygghet, ”Signs of Safety”, i den egna verksamheten.

Det internationella arbetet har bidragit till att uppfylla stadens övergripande mål, barn- och 
utbildningsnämndens mål om höjda kunskapsresultat samt kultur- och fritidsnämndens mål att ge fler barn- 
och ungdomar möjlighet att delta i nämndens aktiviteter.

Likabehandlingsarbete
Likabehandlingsarbetet i staden syftar till att alla solnabor ska få ett likvärdigt bemötande och en likvärdig 
service i mötet med samtliga verksamheter som finansieras av Solna stad.

Vid kommittémöten har nämndpresidier med förvaltningschef deltagit för att berätta om det lokala och det 
förvaltningsspecifika likabehandlingsarbete som pågår i verksamheten. Vid dessa samråd får kommittén 
möjlighet att samtala om vilka utmaningar som finns och inriktningen på likabehandlingsfrågorna i stadens 
nämnder.

I maj genomfördes en välbesökt  likabehandlingsfrukost på biblioteket. Deltagarna var medarbetare i staden 
och representanter från verksamheter, som har erhållit likabehandlingsbidrag. Under frukosten bjöd 
representanterna på berättelser ur deras respektive verksamhet. Solna ungdomscafé berättade om att den 
utveckling av fritidsverksamheten för ungdomar med funktionsvariationer som pågår och Solna 
stadsbibliotek berättade om integrationsarbetet för grupperna nyanlända och ensamkommande flyktingbarn, 
samt arbetet med att vidareutveckla det tidigare inledda HBTQ-arbetet.

Detta år uppmärksammade Solna stad Internationella kvinnodagen den 8 mars med två starka 
kvinnohistorier, dels en filmvisning av den Guldbaggebelönade dokumentären "Silvana - Väck mig när ni 
vaknat", som handlar om artisten Silvana, dels ett författarsamtal med Birgitta Ohlsson.

Solna stad uppmärksammade FN-dagen den 24 oktober med en kväll om framtiden för funktionsnedsatta 
genom att bjuda in Anders Berg, utredningssekreterare i Styrutredningen för funktionshinderspolitiken, som 
berättade om utredningens pågående arbete och FN-konventionens rättigheter för personer med 
funktionsnedsättning. Handikappombudsman, Birger Nord, berättade också om Solnas internationella arbete 
med funktionshinderfrågor.

Framtagandet av stadens gemensamma likabehandlingsutbildning pågår. Syftet med utbildningen är att 
stadens politiker och medarbetare ska få grundläggande kunskaper i diskrimineringslagens innehåll. 
Utbildningen ska ha både ett arbetsgivar- och ett verksamhetsperspektiv. Målet med utbildningen är att 
förbättra medvetenheten inom likabehandlingsområdet för att bemöta stadens medborgare likvärdigt och 
erbjuda en likvärdig service till alla. Utbildningen kommer att finnas tillgänglig under 2019.

Miljöarbete
Nämndens miljöarbete utgår från den av kommunfullmäktige antagna miljöpolicyn med tillhörande 
miljöstrategi samt nämndens nämndmål. Nedan beskrivs de huvudsakliga aktiviteterna inom miljöområdet 
under 2018 utifrån miljöpolicyns fokusområden.

Kommunstyrelsen ansvarar för att samordna och följa upp av miljöpolicyn och miljöstrategin genom 
stadsledningsförvaltningen. Under året har stadsledningsförvaltningen haft dialoger med samtliga 
förvaltningar för att stärka det systematiska miljöarbetet och uppföljningen utifrån stadens miljöpolicy med 
tillhörande miljöstrategi. Stadsledningsförvaltningen har även bistått med stöd till förvaltningarna i specifika 
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miljöfrågor.

Staden har inom ramen för sitt medlemskap i Sverige Ekokommuner genomfört en kvantitativ utvärdering av 
stadens miljöarbete i jämförelse med de andra medlemmarna. Jämförelsen visade att staden placerar sig bra 
och till och med i toppen inom vissa kategorier, men också att staden har några områden att jobba vidare 
med.

Solna stad har kommunsveriges största andel grön/hållbar finansiering enligt en sammanställning från 
Kommuninvest. Detta handlar främst om att dotterbolagets Norrenergis upplåning till fullo har använts till 
gröna investeringar.

Inom ramen för arbetet med hållbar stadsutveckling har kommunstyrelsen under perioden arbetat för att 
skapa förutsättningar för ett effektivt markutnyttjande, en tät stadsstruktur och ett resurseffektivt byggande 
samtidigt som stadens grönområden värnats. I samband med utarbetande av samtliga exploateringsavtal 
under perioden har miljöprogram och dagvattenutredningar tagits fram.

För att främja en effektivare resursanvändning har kommunstyrelsen skapat förutsättningar för solnaborna att 
resa miljövänligt genom arbetet med utbyggnad av tunnelbanan och övrig kollektivtrafik, utbyggnad av 
cykel- och gångvägar vid exploatering samt för att nybyggnation sker i goda kollektivtrafiklägen. Genom 
projektet ”Vi är cyklist” har under våren information om hälso- och miljöfördelarna med att cykla spridits till 
solnaborna i syfte att främja cyklandet i staden.

Vidare har staden antagit en energipolicy med tillhörande riktlinjer för stadens energiarbete 2018–2021. 
Riktlinjerna utgår från de fem prioriterade områdena i energipolicyn, och är i linje med inriktningarna i 
stadens miljöpolicy.

För att bidra till minskade avfallsmängder har under 2018 ett nytt avtal för skrivare tecknats och nya skrivare 
installerats i staden. De nya skrivarna har en "follow-me" funktion som minimerar antalet onödiga utskrifter 
och därmed minskar pappersavfall.

För att främja ett ökat återbruk i stadens verksamheter har en digital återbruksportal, REKO, lanserats. 
Återbruksportalen gör det lättare att återbruka möbler, inredning och annan utrustning inom stadens 
organisation vilket minskar stadens klimat- och miljöpåverkan.

Som ett led i arbetet för att främja en god livsmiljö har flera aktiviteter genomförts. För att skapa 
förutsättningar för en god vattenkvalitet har ett åtgärdsprogram för Brunnsviken arbetats fram. Där redovisas 
de åtgärder som staden planerar vidta för att förbättra vattenkvaliteten i Brunnsviken som en del av ett 
kommunövergripande samarbete.

I enlighet med inriktningen i stadens dagvattenstrategi har en förvaltningsövergripande dagvattengrupp 
bildats i syfte för att säkerställa att den långsiktiga dagvattenhanteringen sker på ett samordnat och effektivt 
sätt. En gemensam dagvattenutbildning har även genomförts för att öka kunskapen och kompetensen kring 
dagvattenhantering hos berörda förvaltningar och bolag.

Inom ramen för grundvattenrådet för Norra Stockholmsåsen har ett antal aktiviteter genomförts. 
Grundvattenrådet har bland annat tagit fram en kommunikationsplan för ökad kunskap om åsen samt spridit 
slutsatserna från den översiktlig risk- och sårbarhetsanalys för åsen bland politiker, tjänstemän och externa 
intressenter i de berörda kommunerna.

För att skapa förutsättningar för en god luftkvalitet har kommunstyrelsen under året avropat en luftmätstation 
i enlighet med tidigare beslut. Luftmätstationen har under december satts upp längs Råsundavägen och 
kommer från och med årsskiftet 2018/2019 mäta halterna av luftföroreningarna kvävedioxid (NO2) och 
partiklar (PM10) i luften.

Under året har Råstasjöns naturreservat invigts. Tillsammans med tekniska nämnden har en 
genomförandeplan för det beslutade naturreservatet vid Råstasjön tagits fram.

Relevanta och uppföljningsbara miljökrav har ställts i ett antal upphandlingar. Exempelvis har miljökrav på 
transporter och krav på ekologiska matvaror ställts i upphandlingen av skolmat och grossistlivsmedel.

Medarbetare
Stadsledningsförvaltningen har per december 2018, 108 medarbetare, jämfört med 107 medarbetare per 
december 2017.
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Under våren har en medarbetarundersökning genomförts. Svarsfrekvensen för stadsledningsförvaltningen var 
99 procent och förvaltningens totala HME uppgick till 84, vilket är ett förbättrat resultat (80 %, år 2017). 
Sjukfrånvaron på stadsledningsförvaltningen har ökat under 2018 (3,8 %) jämfört med 2017 (2,6 %). Riktade 
insatser och handlingsplaner säkerställer att stadens chefer arbetar aktivt med att sänka sjukfrånvaron.

Under året fyllde staden 75 år och detta uppmärksammades bl.a. med att stadens alla medarbetare firade med 
en sommarmåltid i Hagaparken.

2018 års löneöversynsprocess har genomförts och prioriterade grupper i år var socialsekreterare och 
biståndsbedömare.

Arbetet med att utveckla staden som arbetsgivare har fortsatt under 2018. Förutom att satsa på en kvalitativ 
rekrytering har också introduktionen på lokal och central nivå setts över och utvecklats.

Utvecklingen av medarbetar- och chefssamtalsmallar har genomförts samt en generell kompetensprofil för 
ledare, "Ledarskapslöftet", har tagits fram och implementerats. I mallarna förtydligas nedbrytningen av mål 
och uppföljningen av medarbetarens aktiviteter.

Stadsledningsförvaltningen leder EU-projektet "Digitalt medarbetarskap" med målet att höja den digitala 
kompetensen hos anställda inom förskola, förskoleklass och fritidsverksamhet samt inom vård och omsorg. 
Projektet använder Eurocities- och vänortssamarbeten för att identifiera framgångsrika exempel inom 
området från andra städer.

Stadsledningsförvaltningen säkerställer att förutsättningar finns för att alla förvaltningar ska arbeta aktivt 
med likabehandling. Detta görs genom exempelvis utbildningar i medarbetar- och lönesamtal, rekrytering, 
arbetsrätt, arbetsmiljö och genom arbetet med resultatet av medarbetarundersökningen.

Framtida utmaningar och förändringar
Stadsutveckling, trafik och kommunikationer
Tillväxten innebär stora möjligheter för Solna. Med nya invånare ökar skatteintäkterna, samtidigt som 
underlag skapas för en bättre närservice, utveckling av kollektivtrafik och en tryggare miljö. Inriktningen är 
att skapa en tät stadsstruktur med en varierad bebyggelse, som består av en blandning av bostäder, 
arbetsplatser och olika typer av service. Ambitionen är att skapa förutsättningar för ett tillgängligt 
serviceutbud i hela staden. Utifrån stadsdelarnas egna identiteter ska barriärer byggas bort och stadsdelarna 
länkas ihop för att skapa en mer sammanhållen stad.

I detta perspektiv är det också viktigt att säkerställa att planeringen för stadsutvecklingen samordnas med 
planeringen för olika typer av service. De nya stadsdelarna behöver 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 bl.a. den nya 
tunnelbanan är nödvändig för att Solna ska kunna fortsätta utvecklas. Det krävs även nya trafiklösningar och 
en fortsatt utbyggnad av kollektivtrafiken. I ett större regionalt perspektiv finns utbyggnaden av Mälarbanan, 
som planeringen har påbörjats för under hösten 2018, och Ostkustbanan. Det är viktigt att planeringen av 
dessa nationella infrastrukturprojekt, som får stor betydelse för Solnas stadsmiljö, samordnas med annan 
planering för att undvika ytterligare barriäreffekter till följd av stora trafikleder och järnvägssystem. Det 
kommer således att vara fokus på planering och utbyggnad av infrastruktur, som direkt eller indirekt 
påverkar Solna, under de kommande åren.

Utveckling av Solna stads verksamheter och fortsatt god ekonomi
Solna stad fortsätter att växa och utbyggnaden av den kommunala servicen behöver ske på ett ekonomiskt 
ansvarsfullt sätt. De långsiktiga investeringsbehoven måste balanseras mot behoven i den löpande 
verksamheten. Det kommer att ställa krav på prioritering, effektivisering och förnyelse i stadens 
verksamheter. Det utvecklingsarbete som har pågått i staden under de senaste åren måste fortsätta och 
intensifieras. Inriktningen ska vara att frigöra resurser genom att bl.a. förbättra samarbetet mellan nämnder 
samt minska kostnader för lokaler och administration.

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 både 
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investeringar i infrastruktur och välfärdsrelaterade investeringar (förskolor, skolor, äldreboenden, 
gruppbostäder m.m.), som behövs till följd av utbyggnaden ska finansieras inom respektive 
exploateringsprojekt. I driftverksamheten är det på motsvarande sätt viktigt att ta ställning till vilka delar och 
vilken andel som stadens egenregiverksamhet ska utföra och vad andra intressenter kan stå för.

Vid sidan av den utmaning som Solnas tillväxt med utbyggnad av den kommunala servicen innebär för 
stadens verksamheter behöver staden fokusera på att svara upp mot de befintliga solnabornas förväntningar 
på stadens tjänster och service. Det görs flera olika verksamhetsuppföljningar för att säkerställa att 
kvalitetskraven uppfylls. Resultaten från uppföljningarna visar hur kvaliteten utvecklas i verksamheterna och 
vilka utvecklings- och förbättringsområden som finns inom respektive verksamhet. Även 
brukarundersökningar och synpunkter från solnaborna som kommer in till staden via kontaktcenter och andra 
kanaler ger viktig information i detta avseende.

Ett stadsövergripande utvecklingsområde för alla stadens verksamheter är tillgänglighet, bemötande och 
service. Solnaborna förväntar sig i allt högre grad att snabbt, enkelt och säkert kunna sköta sina ärenden, få 
tillgång till information och ha möjlighet till inflytande genom digitala kontaktvägar. Genom att utnyttja 
information och IT på ett smart sätt blir vardagen enklare för medborgare och företagare samt kvalitet och 
effektivitet stärks i verksamheterna. Detta utvecklingsarbete kommer att intensifieras för att möta behov och 
förväntningar.

Under de kommande åren kommer välfärdsbehoven öka till följd av att antalet äldre ökar kraftigt samtidigt 
som befolkningen i arbetsför ålder inte ökar i alls samma takt. Det påverkar både utvecklingen av 
skatteintäkterna och tillgången till personal i kommunerna. Denna utveckling ställer sammantaget krav på en 
utveckling av stadens verksamheter och arbetssätt. Arbetet med verksamhetsutveckling med stöd av verktyg 
såsom digitalisering, IT och HR kommer att behöva intensifieras för att staden ska kunna möta de framtida 
behoven.

Kompetensförsörjning
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 inom HR-området i Solna under de senaste åren. Medarbetarperspektivet har 
integrerats i stadens styr- och uppföljningssystem, nya arbetstidsavtal har tecknats, en stor ledarskaps- och 
medarbetarskapssatsning har genomförts, ett arbete för hållbar arbetshälsa i syfte att sänka sjukfrånvaron har 
gjorts samt en friskvårdssatsning har genomförts. Det är viktigt att fortsätta detta utvecklingsarbete i alla 
verksamheter för att säkra kompetensförsörjningen och att staden är en bra arbetsgivare med engagerade 
medarbetare. Ett särskilt fokus ska fortsatt ligga på insatser för att sänka sjukfrånvaron.

Etablering av nyanlända
Solna fortsätter också påverkas, liksom övriga landet, av att många människor har sökt sin tillflykt till 
Sverige. Staden är, enligt anvisningslagen, skyldig att ta emot och bosätta nyanlända som har fått permanent 
uppehållstillstånd. Under 2016 uppgick stadens åtagande till 268 nyanlända, under 2017 ökade stadens 
åtagande till 307 nyanlända och under 2018 ska staden ta emot 215 nyanlända. För 2019 uppgår Solnas 
kommuntal från Migrationsverket till 126 nyanlända. Det ställer krav på ett fortsatt nära samarbete över 
förvaltningsgränser för att ordna boende, skolgång, samhällsorientering m.m. som ger de nya solnaborna en 
bra start på livet i Sverige.

Konkurrensutsättning

Uppföljning av genomförda upphandlingar
Verksamhetsområde / Avtal Uppföljning
Idrotts- och gymnastikmaterial Genomförs under 2019 (KS/2018:283)
Catering - måltider, smörgåsar, sallader och 
kaffebröd

Genomförd (KS/2014:15,20)

Postförmedlingstjänster Genomförs under 2019 då nytt ramavtal hos SKL Kommentus är försenat, där 
Solna gör avrop (KS/2017:55,56)

IT-konsulter Kommer att pågå under 2019 (KS/2015:229)
It-driftupphandlingar (var med konkurrensplan 
2016)

En rad olika upphandlingar inom it och telefoni har genomförts

Grossistleverantör av livsmedel (var med 
konkurrensplan 2017)

Genomförd
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Verksamhetsområde / Avtal Uppföljning
Tryckeritjänster (var med konkurrensplan 2017) Genomförd

Tre av de planerade upphandlingarna i konkurrensplanen 2018 har blivit försenade och genomförs under 
2019 (idrotts- och gymnastikmaterial, postförmedlingstjänster samt it-konsulter).

Å andra sidan har flera andra större upphandlingar, som inte blivit genomförda under tidigare år, genomförts 
under 2018. Det handlar t.ex. om grossistleverantör av livsmedel, tryckeritjänster, telefoni, datorer, utskrift, 
skrivare, helpdesk, serverdrift samt internet.

Däremot har flera andra upphandlingar och avrop genomförts inom ramen för den löpande verksamheten. 
Även inom ramen för stadens exploateringsprojekt har under 2018 genomförts ett antal upphandlingar.

I möjligaste mån strävar staden efter att använda gemensamma avtal som är upphandlade av SKL 
Kommentus och Stockholms inköpscentral (STIC) i syfte att effektivisera upphandlingsarbetet i samarbete 
med dessa organisationer.

Avtalsuppföljning
Ett gediget arbete inom avtalsuppföljning har skett under 2018. Under året har utvalda avtal och 
avtalsområden följts upp. Avtalsuppföljningen har skett som en del av behovsanalys inför kommande 
upphandlingar samt kontinuerligt enligt uppföljningsplan. Fokus vid avtalsuppföljning har varit på följande 
delmoment: efterlevnad av avtalsvillkor; inköpsstatistik och inköpsmönster; prissättning och fakturering; 
leveransvillkor och leveranskvalitet; eventuella avvikelser och otillåtna direktupphandlingar.

Arbete med effektiva inköp som ska göras i stadens ekonomisystem Raindance (inköpsportalen 
Marknadsplatsen) har påbörjats. Fokus för avtalsuppföljning 2018 har varit på avtalen som har direkt 
relevans för Marknadsplatsen. Målet är att underlätta korrekta inköp, avtalsstyrning samt att minska 
administration av inköp och fakturor.

Intern kontroll
En god intern kontroll bidrar till att säkerställa att verksamheten bedrivs ändamålsenligt, kostnadseffektivt 
och säkert, med medborgarnas bästa för ögonen. 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.

I årsredovisningen ska uppföljningen av internkontrollplan redovisas. Vid kontrollerna har inga väsentliga 
avvikelser upptäckts. Kontroller och identifierade åtgärder redovisas nedan.

Under 2018 har en fördjupad avtalsuppföljning av 10 stadsövergripande avtal genomförts i samarbete med 
alla förvaltningar samt berörda leverantörer. Uppföljningen har gjorts på ett nytt sätt, som möjliggör en mer 
detaljerad analys och bättre styrning av inköpsbeteende. Uppföljningen hjälpte att identifiera avvikelser som 
var av systematisk karaktär. Avvikelser har diskuterats med de olika förvaltningarna.

Områden för förbättring, åtgärder samt förslag på hur resurser kan användas mer effektivt har identifierats. 
Förslag på åtgärder har tagits fram såsom utbildningar på förvaltningarna, förbättrad information på 
intranätet om nya avtal och utveckling av avtalsregistret.

Uppföljning av internkontrollplan
Kategori, 
intern 
kontroll

Process/Rutin Kontrollmoment Resultat av kontrollmoment

Styrning Kontinuitetsplanering Kontroll av att kontinuitetsplaner finns till 
varje förvaltningsobjekt och säkerställa 
kompetens kopplat till 
kontinuitetshantering.

 Lindrig avvikelse
Kommentar

Kontrollen visar att kontinuitetsplan för 
stadsgemensamma verksamhetskritiska 
system finns dokumenterad för de flesta 
av systemen. Åtgärd är att det pågår 
revidering av systemförvaltningsplan för 
autentisering och it-arbetsplats vilket 
även ger en kontinuitetsplan.
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Kategori, 
intern 
kontroll

Process/Rutin Kontrollmoment Resultat av kontrollmoment

Medarbetare Arbetsmiljö Kontroll av uppföljning av det 
systematiska arbetsmiljöarbetet.  Ingen eller försumbar avvikelse

Kommentar

Alla förvaltningar genomförde en 
uppföljning av det systematiska 
arbetsmiljöarbetet (SAM) under 2018. 
Kontrollen visar behov av att 
vidareutveckla strukturen i SAM. 
Åtgärder under 2019 kommer att vara 
utveckling av stödsystem för hela 
processen och en central samordning av 
arbetet med SAM fortsätta för att 
upprätthålla kvaliteten i arbetet.

Redovisning av 
representation

Granskning av redovisning av 
representation  Ingen eller försumbar avvikelse

Kommentar

Kontrollen av redovisning av 
representation visar ett fåtal fel i 
stickprovskontrollen. De fel som har 
uppmärksammats är framförallt att fel 
konto används, vilket i sin tur har visat 
på en alltför detaljerad kontoplan vad 
gäller redovisningen av representation. 
Åtgärder är förändring i kontoplanen, 
fortsatta kontroller och återkoppling som 
leder till ökad kompetens.

Förteckning, års- och 
sluträkning

Granskning av överförmyndarkansliets 
förteckning  Lindrig avvikelse

Kommentar

Kontrollen visar vissa avvikelser, varav 
flera bedöms ha kännbara konsekvenser 
för huvudmännen men den totala 
bedömningen är att avvikelserna är 
lindriga. Resultatet är bättre än 
föregående års kontroll. Åtgärder är att 
återkoppla de brister som har 
uppmärksammats samt att förtydliga 
vissa delar vid informations- och 
utbildningstillfällen. Vissa ärenden 
kommer att markeras för särskild 
granskning nästa år.

Ekonomi- och 
verksamhetsuppföljning

Kontroll av följsamhet mot stadens drift- 
och investeringsbudget samt mot 
verksamhetsmål.

 Ingen eller försumbar avvikelse
Kommentar

Under 2018 har uppföljningar och 
därmed kontroller gjorts vid månads- och 
delårsrapporter samt årsredovisning. 
Resultatet är redovisat till nämnder, 
styrelse och kommunfullmäktige. Ingen 
åtgärd krävs.

Leverantörers ekonomiska 
ställning och seriositet

Granskning av samtliga aktiva 
leverantörer.  Lindrig avvikelse

Kommentar

Kontrollen av 2018 års nästan 3 000 
leverantörer har inte visat någon 
leverantör som bedömts som risk, varpå 
inga åtgärder vidtagits.

Ekonomi

Kontroll av utbetalningar Kontroll av stadens samtliga 
utbetalningar.  Ingen eller försumbar avvikelse

Kommentar

Kontroll görs av alla stadens 
utbetalningar, år 2018 ca 85 500 
utbetalningar. Ca 1500 utbetalningar har 
analyserats särskilt, vid behov har olika 
åtgärder vidtagits. En åtgärd kan vara att 
betalningar till en specifik leverantör 
spärras.

Verksamhet
sprocesser

Kriskommunikation Kontroll av kompetens kopplat till 
kriskommunikation samt rutiner för back  Ingen eller försumbar avvikelse

Kommentar
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Kategori, 
intern 
kontroll

Process/Rutin Kontrollmoment Resultat av kontrollmoment

up.
Manualer och rutiner för stadens 
kriskommunikation fungerar väl. En 
genomgång av lathundar för hantering 
av kriskommunikation har genomförts. 
Ingen åtgärd krävs.

Hantering av 
sekretessbelagda uppgifter i 
kontaktcenter

Granskning av hantering av 
sekretessbelagda uppgifter.  Ingen eller försumbar avvikelse

Kommentar

Kontaktcenter ska skicka vidare begäran 
om utlämnande av allmän handling till 
ansvarig förvaltning om handlingen är 
sekretessbelagd. Kontrollen har gjorts 
på ärenden som lämnats ut av 
kontaktcenter. Inget av kontrollerade 
ärenden innehöll sekretess varpå 
hanteringen har skett korrekt. Ingen 
åtgärd krävs.

Publicering av 
sekretesshandlingar

Granskning av hantering av 
sekretessbelagda handlingar  Ingen eller försumbar avvikelse

Kommentar

Kontrollen visar att hanteringen av 
sekretessbelagda handlingar för barn- 
och utbildningsnämnden i okt-november 
2018 har gjorts på korrekt sätt. ingen 
åtgärd krävs.

Avtalstrohet Kontroll av stadens samtliga genomförda 
inköp avseende avtalstrohet.  Lindrig avvikelse

Kommentar

En avtalsuppföljning har genomförts i 
samarbete med alla förvaltningar samt 
berörda leverantörer. Uppföljningen 
visade på gemensamma 
förbättringsområden, vilka har 
förmedlats till förvaltningarna. Vidare 
visade uppföljningen att avtalstrohet till 
stadens varuavtal behöver höjas för att 
möjliggöra hög nyttjandegrad av 
Marknadsplatsen som ska införas. 
Förbättringsåtgärder har genomförts 
såsom förbättrad information på 
intranätet om nya och gällande avtal och 
utveckling av avtalsregistret.

Avtals- och 
entreprenaduppföljning

Kontroll av att avtals- och 
entreprenaduppföljning sker inom 
samtliga förvaltningar.

 Lindrig avvikelse
Kommentar

Kontrollen visar att uppföljning av avtal 
görs. Däremot görs uppföljningen i olika 
omfattning. Som åtgärd kommer fokus 
under 2019 vara att ytterligare samverka 
mellan förvaltningarna i arbetet av 
avtalsuppföljning under ledning av 
upphandlings- och inköpsenheten.




