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Sammanfattning
Året har till stor del präglats av ytterligheter i väderleken med en kall vinter och en mycket varm och torr 
sommar. Detta har allmänt påverkat förvaltningens verksamhet då både stadsmiljön och fastighetsbeståndet 
till stor del är väderberoende i allt från vattning av våra grönmiljöer och planteringar till uppvärmning av 
våra lokaler. Glädjande har då varit att lagom till den varma sommaren kunna inviga stadens första 
utomhusbad i Huvudsta.

Nämndmål och uppdrag

Kommunfullmäktige har i stadens verksamhetsplan och budget för 2018 beslutat om fem nämndmål och två 
uppdrag för tekniska nämnden.

Tre av målen uppfylls till stor del 2018:

 Solna ska ha en ren, snygg och trygg stadsmiljö
 Tekniska nämnden ska öka nöjdheten hos solnabor, företagare och stadens verksamheter med 

nämndens service och myndighetsutövning.
 Avfallshanteringen ska ske med bästa möjliga resursutnyttjande och minsta möjliga miljöpåverkan

Två av målen uppfylls delvis 2018:

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

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

Nämnden har av kommunfullmäktige fått två uppdrag under 2018. Första uppdraget, att ta fram en 
genomförandeplan för det kommande naturreservatet kring Råstasjön, är slutfört. Det andra uppdraget, att 
genomföra en energikartläggning i stadens fastigheter är också slutfört.

Periodens driftutfall

Tekniska nämnden visar för den skattefinansierade verksamheten ett underskott på 5,4 mkr jämfört med 
budget.

Orsakerna till underskottet är minskade intäkter för markupplåtelser, driftövertagande av nya ytor samt den 
kalla och långa vintern som ökat förvaltningens energikostnader. Den långa vintern har också gett fler skador 
i stadens gator som varit svårare att laga på ett varaktigt sätt under den varma sommaren. Intäkterna för 
parkering har även den påverkats av långa vintern. Parkeringsövervakningen försvåras av att det är mycket 
snö.

Nämndens nya driftentreprenörsavtal för fastighetsdrift har haft högre uppstartskostnader och 
fastighetsverksamheten har haft högre kostnader för felavhjälpning än budgeterat.

Nettoutfallet för den taxefinansierade affärsverksamheten (avfalls- och återvinningsverksamheten) visar ett 
justerat underskott mot budget på 6,3 mkr. Underskottet beror till stor del av högre avtalskostnader.

Periodens utfall för investeringar

Av nämndens investeringsbudget på 161,4 mkr har 149,8 mkr tagits i anspråk. Därutöver har 
investeringsprojekten för affärsverksamheten (avfalls- och återvinningsverksamheten) förbrukat 0,6 mkr av 
budgeterade 2,6 mkr.

Nämndens ansvarsområden
Tekniska nämnden svarar för drift, underhåll och investeringar avseende stadens kommunaltekniska 
anläggningar såsom gator, byggnader, parker och grönområden. För att starta större investeringsprojekt krävs 
medgivande från kommunstyrelsens förvaltning. Vidare ansvarar nämnden för stadens parkeringsverksamhet 
samt den renhållning som staden enligt lag är skyldig att tillhandahålla. Tekniska nämnden är också 
trafiknämnd.
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Viktiga händelser
Viktiga beslut och aktiviteter
Fastighetsverksamheten

En energikartläggning har genomförts i stadens fastigheter. Den kommer ligga till grund för prioritering av 
förslag till kommande energieffektiviseringsåtgärder i fastighetsbeståndet.

Parkeringsgaraget vid Anderstorpsvägen som inrymmer ca 900 parkeringsplatser såldes till en privat aktör 
under våren 2018. Fastigheten överläts några månader tidigare än ursprunglig plan.

I början på året fattades inriktningsbeslut om planering och byggnation av ny skola i Huvudsta. En fördjupad 
förstudie har genomförts och detaljplanen för nya skolan förväntas gå ut på samråd första kvartalet 2019. Det 
har också genomförts planerat underhåll på ett flertal skolor och förskolor under året.

Utvecklingen och samarbetet med stadens övriga förvaltningar och hyresgäster har resulterat i att den 
tidigare geografiska uppdelningen av fastighetsförvaltningen övergått till en funktions- och 
verksamhetsindelad fördelning. Ansvaren är nu uppdelade i fyra huvudområden:

 skolor
 förskolor
 omsorgslokaler och kultur- och fritidslokaler
 bostäder och parkeringar

Stadsmiljöverksamheten

Under året har arbetet med genomförande av stadens cykelplan fortgått. Bland annat har ett flertal insatser, 
som skapandet av en cykelfartsgata och förbättrade vägpassager, utförts för cykelstråket genom Hagalund. 
Insatser har även genomförts på cykelstråket som binder samman Solna och Sundbyberg vid Tritonvägen i 
syfte att förstärka cykelkopplingen över stadsgränsen.

Solnas första strandbad vid Huvudsta strand invigdes i juni månad. Med nya bryggor, sandstrand och 
omklädningsmöjligheter blev utebadet ett välkommet tillskott för Solnaborna under den varma sommaren.

Den varma och torra väderleken har också inneburit stor belastning i stadsmiljön. För att minska de negativa 
effekterna av sommarens torka har extra bevattning av perennplanteringar och utsatta träd gjorts för att inte 
plantorna och träden skulle skadas.

Trygghetsskapande åtgärder har genomförts där upprustning av gångtunnlar, förbättrad offentlig belysning, 
nya papperskorgar, utökade blomsterarrangemang och renovering av lekplatser är viktiga inslag för att bidra 
till ökad trygghet och trivsel.

I december färdigställdes och öppnade Bagartorps nya mötesplats för allmänheten. På plats att användas när 
vädret tillåter är bland annat en multisportplan, ett utegym, en padelbana, picknickbord och odlingslådor. 
Mötesplatsen är en tillfällig yta för aktiviteter och rekreation innan nästa steg tas i utvecklingen av området 
med exempelvis bostäder och entrétorg.

En förbättring av den ekonomiska styrningen inom avfallsverksamheten har genomförts. En utvecklad 
finansieringsmodell är framtagen för att i ett flerårsperspektiv bättre kunna beräkna taxorna inom 
avfallsområdet.

 

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:
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  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
Solna ska ha en ren, snygg och trygg stadsmiljö.

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

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

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

Tekniska nämnden ska öka nöjdheten hos solnabor, företagare och stadens verksamheter med nämndens service och 
myndighetsutövning.

Solna ska ha en ren, snygg och trygg stadsmiljö.

 Målet uppfylls till stor del i år

Målet bedöms av de aktiviteter som genomförts. Utifrån genomförda aktiviteter under perioden, är 
bedömningen sammantaget att målet uppfylls till stor del.

Viktiga aktiviteter som bidrar till måluppfyllelse är:

 Utveckling av parkmiljöer: Stadens program för utplantering av årliga blomplantor har utvecklats 
genom att nya broräckeslådor har tillkommit på ytterligare fem broar i staden. Fler blomsterurnor har 
även placerats ut, med fokus på Bergshamra. Alla broräckeslådor och urnor runt om i hela Solna har 
nu alla årstidsväxlingar. Upprustning har även skett under året av Solparken i Råsunda samt i 
Hagalundsparken. Projektering har genomförts inför utbyte av gatuträd på Brevduvegatan från 
Telegrafgatan fram till Gustav III Boulevard.

 Upprustning av lekplatser: Under året har lekplatserna Stenbacka, Västra skogen, Carl Thunberg, 
Haren och Granliden rustats upp. Insatserna varierar något beroende på behov och utformning av 
lekplatsen. Det rör sig om alltifrån att gammal lekutrustning har bytts ut mot ny, anläggning av nya 
underlag i form av fallskydd och sand samt även montering av nya papperskorgar och uppfräschning 
av bänkar och bord. Årets upprustningar är en fortsättning på föregående års insats, då Augustendals 
och Vasalunds lekplatser påbörjade sina upprustningar. Totalt i Solna finns över fyrtio allmänna 
lekplatser, det är en viktig del i stadens arbete med en ren och snygg stad att dessa kontinuerligt 
rustas för de minsta solnabornas lek och nöje.

 Upprustning gångtunnlar: Gångtunnlarna under Armégatan i Huvudsta, Hagalundsgatan i Hagalund 
och Frösundaleden i Skytteholm har renoverats med nytt kakel på tunnelväggarna. Tunnlarna har 
även försetts med ny belysning för en ökad trygghet.

 Ny belysning: Montering av ny belysning och upprustning av uttjänt belysning har skett på ett tiotal 
platser runt om i staden under året. Exempelvis i Bergshamra som fått ny belysning på gång- och 
cykelväg vid Bergshamraskolan samt vid Bergshamrabron intill busshållplatsen på 
Bergshamravägen. Ny belysning har även kommit på plats vid tunnelbaneuppgången i södra 
Bergshamra och vid Rådjursstigen. I Hagalund har belysningsstolpar och armaturer bytts till nya på 
Hagalundsgatan vid torget. I Huvudsta har ny belysning vid övergångsställe på Kristinelundsvägen 
kommit på plats under året.

 Utsättning av nya papperskorgar: Nya papperskorgar har monterats vid stadens nya strandbad samt 
vid de lekplatser som har upprustats under året. Samtliga papperskorgar i det nya naturreservatet runt 
Råstasjön har bytts ut till nya. Utöver dessa har omkring 130 ytterligare nya papperskorgar monterats 
ut runt om i Solna under 2018. Papperskorgarnas skick och utformning har en viktig del i 
renhållningsarbetet då det påverkar graden av nedskräpning i stadsmiljön och problem kopplade till 
skadedjur som exempelvis råttor. Insatsen är en central del i arbetet med att skapa en ren, snygg och 
trygg stadsmiljö i Solna.

• • • 
■ 

• • 
• 



6

Tekniska näm
nden - Å

rsredovisning 2018

 Öppning av utebad: Solnas första strandbad vid Huvudsta strand öppnade i juni månad. Med 
bryggor, sandstrand och omklädningsmöjligheter är utebadet ett tillskott bland besöksmålen i staden.

 Anläggning av dagvattendammar: Inom ramen för arbetet med att förbättra vattenkvaliteten i 
Brunnsviken har provtagning och tillståndshantering genomförts för de två nya planerade 
dagvattendammarna vid Råstasjön respektive i Bergshamra. Projektering av båda 
dagvattendammarna har genomförts under året och anläggningen av dammarna är planerad att 
utföras under 2019. Projektering och samråd har genomförts under 2018 för att skapa fria 
vandringsvägar för fisk vid Råstasjön vilket även det har påverkan på Brunnsvikens vattenkvalitet. 
Arbete har genomförts för att utveckla den befintliga våtmarken vid Tivolihalvön i Bergshamra, 
arbetsstart inväntar nu tillståndsbeslut.

 Fortsätta och utöka ny julbelysning: Inför julen 2017 kom helt ny julbelysning på plats vid 
Hagalundsgatan, Stråket och Solna kyrkväg intill Astrid Lindgrens barnsjukhus. Denna belysning 
har fortsatt även 2018. Under året har även ny julbelysning kommit på plats längs Evenemangsgatan 
i Arenastaden genom ett samarbete med fastighetsägaren Fabege. Nya julgransfötter har gjutits och 
medför att stadens samtliga platser för julgranar från och med 2018 kan ha 10 meter höga julgranar. 
Projektering har även färdigställts för ny julbelysning vid Kraus torg i Bergshamra med planerad 
start julen 2019.

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

 Målet uppfylls till stor del i år

Målet bedöms av de aktiviteter som genomförts. Utifrån genomförda aktiviteter under perioden, är 
bedömningen sammantaget att målet uppfylls till stor del.

Viktiga aktiviteter som bidrar till måluppfyllelse är:

 Utveckling av ekonomisk styrning inom avfallsverksamheten: En utvecklad finansieringsmodell är 
framtagen för att jämnare kunna beräkna taxorna inom avfallsområdet mellan åren.

 Fortsatt satsning på mobil återvinningscentral; En av hämtplatserna har justerats under året för att 
förbättra tillgängligheten. Rutinen för chaufförerna vid hämtningsplatser har utvecklats. 
Marknadsföringsinsatser för den mobila återvinningscentralen har genomförts.

 Upphandling av insamling av hushållsavfall: Arbetet har påbörjats med ny upphandling för 
insamling av hushållsavfall inför att dagens avtal löper ut 2019.

 Upprustning av Huvudsta sopsug: Under 2018 har en kartläggning genomförts vad gäller 
sopsugsanläggningens renoveringsbehov. En konsekvensanalys har också tagits fram angående hur 
insamlingen av hushållsavfallet ska ske under tiden delar av anläggningen renoveras. 
Investeringsbehoven för sopsugen påverkas bland annat av exploateringsprojektet inom Huvudsta 
3:1 där ett nytt bostadsområde planeras. Där kommer även en andra sopsuganläggning anläggas. 
Samråd mellan stadens avfallsverksamhet och exploatörerna har genomförts.

 

 

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

 Målet uppfylls delvis i år

Målet bedöms av de aktiviteter som genomförts. Utifrån genomförda aktiviteter under perioden, är 
bedömningen sammantaget att målet delvis uppfylls.

Viktiga aktiviteter som bidrar till måluppfyllelse är:

 Genomföra förstärkning för Solnas cyklister: I linje med det beslutade genomförandeprogrammet till 
stadens cykelplan har insatser utförts på det regionala cykelstråket ”Märstastråket”. Insatserna rör 
sträckan Hagalunds arbetsplatsområde, vidare genom Hagalund och fram till Frösundaleden. 
Projektet har omfattat asfaltering, bättre vägpassager och skapande av en ny cykelfartsgata. Insatser 
har även genomförts på cykelstråket som binder samman Solna och Sundbyberg vid Tritonvägen i 

• 

• 



7

Tekniska näm
nden - Å

rsredovisning 2018

syfte att förstärka cykelkopplingen över stadsgränsen. Projektet har omfattat en ny 
trafiksignalanläggning och breddat övergångsställe med cykelpassage i korsningen med Solna 
strandväg/Albygatan. En ny cykelväg har skapats från Landsvägen ut på Tritonvägen där cykelvägen 
går i ett eget avskilt körfält. Det avslutande arbetet med asfaltering genomförs under våren 2019 så 
snart vädret tillåter. Längs Solnavägen har en sänka åtgärdats där det tidigare har varit problem med 
stillastående vatten i samband med regn. Målning av bland annat cykelsymboler på stadens 
cykelstråk har utförts under året.

 Insatser för säkrare och tryggare skolvägar: Ett genomförandeprogram till stadens plan för säkrare 
och tryggare skolvägar har färdigställts. Under sommaren 2018 har insatser vid Bergshamraskolan 
och Råsunda skola genomförts. Nya övergångsställen har skapats, tydligare hämta-/lämnaplatser har 
anlagts, digitala hastighetsskyltar och tydligare skyltning samt vägmålning är exempel på insatser 
som har utförts.

 Asfaltering av körvägar: Under 2018 har flera körvägar runt om i Solna fått ny asfalt. 
Frösundaleden, Armégatan, Storgatan, Solna kyrkväg och Åsvägen har alla fått ny asfaltsbeläggning 
under året.

 Underhåll av busshållplatser: Ny slitstark beläggning i form av betongasfalt har lagts på 
busshållplatserna Solna centrum Norra samt Solna station Norra samt Södra.

 Trapprenovering: Under 2018 har tre trappor renoverats i stadsmiljön. Det gäller trappa intill 
Mårdstigen i Bergshamra, vid Armégatan i Huvudsta samt intill Åsvägen i Råsunda/Vasalund.

 Åtgärder av markplattor: Utifrån genomförd inventering har insatser genomförts med nyanläggning 
av markplattor vid drygt 15 platser runt om i Solna under året.

 Åtgärder av skadade refuger samt kantstenar: Utifrån genomförd inventering har åtgärder 
genomförts vid cirka 30 platser runt om i Solna under året.

 Upprustning av bommar, stängsel och räcken: Utifrån genomförd inventering har åtgärder 
genomförts vid cirka 10 platser runt om i Solna under året.

 Utreda förutsättningar för bussprioritering i vägkorsningar: Med stöd av teknisk utrustning kan 
vissa fordonsslag få prioritering i trafiksignalerna när de närmar sig vägkorsningar. Detta är särskilt 
intressant för bussar inom kollektivtrafiken. Framkomligheten för bussar förbättras avsevärt med 
aktiv signalprioritering och leder endast till relativt små negativa konsekvenser för övrig trafik. 
Tekniken finns i ett par vägkorsningar inom Solna och under 2018 har en utredning utförts vad gäller 
förutsättningarna att utveckla denna funktion i Solna. Resultatet kommer att presenteras för tekniska 
nämnden.

 Upphandling av digitalt stödsystem för TA-plan, schakt och markupplåtelser: Framtagande av 
förfrågningsunderlag för upphandling av IT-system för hantering och uppföljning av 
trafikanordningsplaner (TA), schakttillstånd och markupplåtelser har pågått under året. När systemet 
är implementerat kommer det möjliggöra en förbättrad överblick och underlätta stadens uppföljning 
och efterkontroll vid arbeten och aktiviteter på stadens gator.

 Upphandling av digital tillståndsgivning och betalning för boendeparkering: Framtagande av 
justerat förfrågningsunderlag för upphandling av digital tillståndsgivning och hantering för 
boendeparkering har pågått under året. Med systemet på plats ersätts dagens pappersmärken i 
fordonets vindruta med en digital lösning.

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

 Målet uppfylls delvis i år

Målet bedöms av de aktiviteter som genomförts. Utifrån genomförda aktiviteter under perioden, är 
bedömningen sammantaget att målet delvis uppfylls.

Viktiga aktiviteter som bidrar till måluppfyllelse är:

 Arbetet med att utveckla avtalet för fastighetsdriften har utförts under perioden. Bland annat så har 
den interna organisationen för fastighetsförvaltning ändrats för att bättre stödja verksamheterna.

 Skytteholmsskolan – Ytskiktsrenovering har gjorts samt energisparåtgärder i form av armaturutbyten 
till LED som även kan styras efter verksamheternas tider. Förutom golvomläggningar, ommålning 
samt installation av undertak så har ljudabsorbenter monterats i trapphus.

 Ekensbergsskolan – Ytskiktsrenovering och trygghetsskapande åtgärder har genomförts samt 

• 
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verksamhetsanpassningar för att bli en skola för årskurs F-6. De trygghetsskapande åtgärderna består 
av ombyggnationer av toalettgrupper där elever tidigare kunde kika in över väggarna till toaletterna.

 Bergshamraskolan – Ytskiktsrenovering har gjorts samt trygghetsskapande åtgärder av bland annat 
toaletter.

 Skoga äldreboende – Ombyggnation av tillagningskök samt matsal.
 Parkskolan och kulturskolan – under året färdigställdes ombyggnationen av gamla Fridhemsskolan 

till Parkskolan och Kulturskolan.
 På fyra äldreboenden har ett projekt med att tillskapa automatisk start av de befintliga 

reservkraftsaggregaten genomförts.
 En energikartläggning av fastighetsbeståndet har genomförts.
 Arbetet med att genomföra planerat underhåll har pågått under året på ett flertal skolor och förskolor. 

Arbetet har genomförts i samråd med barn- och utbildningsförvaltningen. Stort fokus har lagts på att 
utveckla kommunikationen med verksamheterna under genomförandena av underhållet. Detta har 
varit viktigt för planering och att minimera påverkan av verksamheten.

Tekniska nämnden ska öka nöjdheten hos solnabor, företagare och stadens verksamheter 
med nämndens service och myndighetsutövning.

 Målet uppfylls till stor del i år

Kontaktcenter har hanterat cirka 25 000 ärenden 2018 som rör tekniska förvaltningen via telefon, webb och 
receptionen i stadshuset. De vanligaste ärendena handlar om boendeparkering, felanmälan av klotter, 
felanmälan av utemiljö/renhållning, förhyrd parkering samt trafik- och framkomlighet. Lösningsgraden som 
visar hur många ärenden kontaktcenter har löst i första kontakten var 74,9 procent 2018 vilket i stort är 
samma som 2017 (74,6 procent).

Arbete pågår att ge kontaktcenter mer mandat och möjlighet att lösa vissa typer av ärenden, genom att få mer 
insyn i system etc. Tekniska förvaltningen står för cirka en fjärdedel av alla ärenden som kontaktcenter 
hanterar.

Solna stad har deltagit i Stockholm Business Alliances servicemätning där tekniska förvaltningen har deltagit 
inom området myndighetshandläggning. Undersökningen är upplagd enligt analysmodellen nöjd-kund-index 
(NKI) där kundnöjdhet mäts på en skala 0-100. NKI för markupplåtelser som presenterades i maj 2018 
visade en förbättring från 61 punkter till 72 jämfört med förra mätningen. Samtliga omdömen inom 
mätområden har ett index mellan 70-78. Högst omdöme ges i kategorin ”bemötande”, med index på 78.

Viktiga aktiviteter som bidrar till måluppfyllelse är:

 Arbetet med att stärka avtalsuppföljningen har pågått enligt plan under perioden.
 Utvecklad hantering av myndighetsärenden har pågått enligt plan under perioden.
 Arbetet med att vidareutveckla kommunikationsinsatser har pågått enligt plan under perioden.
 Arbetet med att fortsatt utveckla samverkan med kontaktcenter pågår.
 Under året har förvaltningen identifierat utvecklingsområden inom förvaltningens samarbete med 

polisen, att tydliggöra information på Solna stads hemsida och att försöka effektivisera 
handläggningstider.

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

  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 tillsammans med tekniska nämnden ta fram en genomförandeplan för det kommande 
naturreservatet kring Råstasjön.

• 
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Status Uppdrag
Tekniska nämnden får i uppdrag att genomföra en energikartläggning i stadens fastigheter.

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.

Tekniska nämnden får i uppdrag att genomföra en energikartläggning i stadens fastigheter.

 Uppdraget är slutfört.

Uppdraget har avrapporterats till tekniska nämnden i januari 2019.

Ekonomisk analys av utfall

Driftutfall
Tekniska nämnden visar för den skattefinansierade verksamheten ett underskott på 5,4 mkr jämfört med 
budget. Kostnaderna uppgick till 451,6 mkr, vilket är 5,0 mkr högre än budget för perioden. Intäkterna under 
perioden uppgick till 421,6 mkr vilket är 0,5 mkr lägre än budget för perioden.

Underskottet jämfört med budget vad gäller nämndens intäkter beror främst på att intäkter för felparkering, 
markupplåtelser, trafikanordningsplaner och schakttillsstånd har varit lägre än budgeterat.

Underskottet jämfört med periodens budget vad gäller nämndens kostnader beror främst på:

 Fastighetsverksamhetens nya driftentreprenörsavtal innebär en högre servicenivå vilket ger högre 
initiala kostnader under implementeringsfasen än budgeterat.

 Kostnaden för felavhjälpande åtgärder i stadens fastigheter har under perioden varit högre än 
budgeterat.

 Kostnad för media (förbrukningskostnader för fjärrvärme, el samt vatten och avlopp) har varit högre 
än budgeterat under perioden, till stor del på grund av den kalla vintern.

 Ett flertal större hyresavtal har under året omförhandlats vilket medfört högre inhyrningskostnader 
än budgeterat. Under året har även ett par interna hyreskontrakt avseende förskolor sagts upp från 
barn- och utbildningsförvaltningen.

Jämfört med utfallet föregående år har intäkterna ökat med 24,0 mkr och kostnaderna ökat med 35,3 mkr. 
Skillnaderna består bland annat i högre hyresintäkter på grund av högre volymer och omförhandlade 
hyresavtal, högre avtalskostnader för drift och högre mediekostnader.

Utfallet i ligger i nivå med hellårsprognosen per oktober.

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

2018
Utfallsavvikelse 

2017 - 2018
Verksamhetens intäkter 397 630 421 991 421 587 -404 23 957
Verksamhetens kostnader -416 322 -446 610 -451 594 -4 984 -35 272
Nettokostnader -18 692 -24 619 -30 007 -5 388 -11 315

Verksamhetens kostnader
Skillnaderna mellan utfallet 2018 i jämförelse med föregående år är främst:

Kostnaderna för inköp av anläggningstillgångar och köp av huvudverksamhet (kontoklass 4) var 3,6 mkr 
högre än motsvarande period förra året. Skillnaden gäller till största del köp av huvudverksamhet och 
redovisas separat nedan.

Kostnader för lokal- och markhyror, elförbrukning, uppvärmning, underhåll och reparation av fastigheter 
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(kontoklass 6) var 22,0 mkr högre än förra året. De huvudsakliga skillnaderna beror på att kostnaden för det 
nya driftentreprenadsavtalet för fastighetsdrift är högre än det förra avtalet, att kostnaden för lokal- och 
markhyra är högre än föregående år på grund av fler inhyrningar samt att mediakostnader för el är högre än 
förra året. Den högre elförbrukningen beror till stor del på uppvärmning med direktel i de tillfälliga boendena 
i Huvudsta och på Förvaltarvägen som den kalla vintern krävt.

Övriga verksamhetskostnader (kontoklass 7) är 16,0 mkr lägre än förra året. Skillnaden beror på lägre 
kostnader för verksamhetskonsulter och inhyrd personal till följd av att ett antal vakanser nu är tillsatta.

Utfall kostnader januari - december 2018 (tkr)

Kontoklass Utfall 2017 Utfall 2018 Utfallsavvikelse 
2017-2018

Kontoklass 4 (Anläggningstillgångar mm.) -68 038 -71 648 -3 610
Kontoklass 5 (Löner mm.) -18 291 -19 877 -1 586
Kontoklass 6 (Övriga verksamhetskostnader) -170 938 -192 928 -21 990
Kontoklass 7 (Forts. övriga verksamhetskostnader) -42 696 -26 735 15 961

Köp av huvudverksamhet januari - december 2018

Förvaltningen har avtal inom ett flertal områden som klassas som köp av huvudverksamhet, det gäller

 skötsel av parker och naturmark
 vinter och sommarunderhåll av gator, gång- och cykelvägar
 entreprenader för vägarbeten, vägmärken och trafikljus
 parkeringsövervakning samt bortforsling av bilar.

Kostnaden under perioden är 3,7 mkr högre än motsvarande period förra året. Skillnaden beror dels av 
variationer i betalplaner för de stora driftavtalen i jämförelse med förra året, dels av ökade kostnader. De 
ökade kostnaderna under perioden förklaras bland annat av:

Torr och varm sommar

Extrabeställningar för bevattning har gjorts för att minska de negativa effekterna av sommarens torka. 
Perennplanteringar och utsatta träd har bevattnats för att inte plantorna och träden skulle torka bort. I stadens 
skötselavtal för parkmark ingår bevattning endast för annuellplanteringar. För övrig växtlighet är bevattning 
en extrabeställning med tillhörande kostnad. Att inte bevattna de utvalda planteringarna och träden skulle 
innebära en betydligt högre kostnad då dött växtmaterial behöver ersättas med nytt. Uttorkade planteringar 
och träd innebär även en negativ bild av Solnas stadsmiljö. Hur mycket växtmaterial som ändå har torkat och 
dött under årets sommar går att överblicka första under nästa växtsäsong.

Driftövertagande av nya ytor 

I takt med att Solna växer ökar antal platser och ytor som ska skötas om och driftsättas av 
stadsmiljöverksamheten. Det handlar främst om vinterunderhåll, parkskötsel, renhållning och underhåll av 
dagvattennätet. Varje ny plats i Solna som växer fram blir en tillkommande yta som innebär ökade 
kostnader. Under året har det blivit särskilt märkbart att driftkostnaderna för färdigställda ytor i Arenastaden 
är höga. I Arenastadens centrala delar såsom Stjärntorget och Stjärntorgsrampen finns markvärmeanläggning 
installerad. Denna hjälper till att hålla de mycket frekvent besökta platserna fria från is och snö, men 
driftkostnaden för anläggningen är hög. De automatiska skjutdörrarna och hissen i kvarteret Pyramidens 
publika ytor intill Stjärntorget har ett hårt slitage och kräver löpande service och beställning av underhåll.

Lagning av skador i gator

Kostnaderna för lagning av så kallade potthål i stadens gator är fortsatt hög. Även här har den varma 
sommaren bidragit negativt. Asfalt med potthål som tidigare har åtgärdats går lättare sönder och släpper från 
underlaget vid het väderlek. Vid ett antal platser runt om i staden har asfalten även börjat att ”blöda” som en 
direkt följd av det varma vädret, med akut behov av åtgärder.

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

2017-2018
Konto 463 (Köp av huvudverksamhet) -66 745 -70 487 -3 742
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Verksamhetens intäkter
Intäkterna för året är sammantaget 24,0 mkr högre än förra året. De större avvikelserna är:

Bostads- och lokalhyror 26,8 mkr högre än förra året. Dels beror skillnaden i ökad volym av uthyrda lokaler, 
bland annat Parkskolan, Råsunda Centralskola och nya Ishallen. Dels beror det på ett antal externa 
hyresgäster med omförhandlade kontrakt.

Upplåtelseavgifter (TA-planer och markupplåtelser) 8,2 mkr lägre än förra året. Skillnaden beror på externa 
faktorer såsom nivå på byggande samt etableringar i Solna som avslutats eller inte påbörjats.

Parkeringsavgifter är 3,9 mkr högre än motsvarande period förra året.

Felparkeringsavgifter 3,6 mkr lägre än 2017. Skillnaden beror främst på nytt driftavtal och ny entreprenör 
avseende parkeringsövervakning där leverantören haft vissa personalomsättningsproblem med lägre 
effektivitet som följd.

Förhyrd parkering 2,2 mkr lägre än 2017. Skillnaden beror främst på försäljning av parkeringshuset 
Sparrisen under 2018.

Utfall intäkter januari - december 2018 (tkr)

Kontoklass Utfall 2017 Utfall 2018 Utfallsavvikelse 
2017-2018

Kontoklass 3 och 8 (Intäkter) 397 630 421 587 23 957

Investeringsutfall
Tekniska nämndens sammanlagda nettoutgifter för investeringar för den skattefinansierade verksamheten 
uppgår till 149,7 mkr. Jämfört med föregående år är utgifterna 107,0 mkr lägre. Minskningen jämfört med 
föregående år beror på att under 2017 pågick tre stora projekt samtidigt, Fridhemsskolan, Råsundagården och 
Ishallen.

Nettoinvesteringsutgifterna för året är 149,8 mkr av årets budget på 161,4 mkr. I årets nettoutfall är på 
11,6 mkr under budget inkluderas tilldelade statsbidrag på 4,0 mkr. Statsbidragen är inte inräknade i budget 
vid årets början utan söks och beviljas under året. Utfallet utan att inkludera tilldelade stadsbidrag, 
verksamhetens utgifter mot budget, är således 7,6 mkr under budget. Detta underskott förklaras med att en 
del av investeringsutgifter uppkomna under årets sista månad inte hunnits fakturerats av leverantörerna och 
har inte heller periodiserats. Den samlade bedömningen med dessa hänsyn är att hela investeringsbudgeten 
har tagits i anspråk under året.

Nedan redovisas och kommenteras avdelningarnas investeringsutfall.

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

2018
Utfallsavvikelse 

2017 - 2018
Verksamhetens inkomster 0 0 4 030 4 030 4 030
Verksamhetens utgifter -256 756 -161 354 -153 802 7 552 102 954
Nettoutgifter -256 756 -161 354 -149 772 11 582 106 984

Fastighetsinvesteringar

Investeringsutfallet var under året 108,6 mkr av budget på 113,0 mkr. Bland de volymmässigt större 
investeringsutgifterna var färdigställandet av Kulturskolan och Parkskolan 31,8 mkr, upprustning och 
ombyggnation av köket i Skoga äldreboende 14,2 mkr, verksamhetsanpassning på Råsunda centralskola 
6,7 mkr, upprustning och renovering av Solna Brandstationen 5,9 mkr samt ventilation i Råsundaskolan 
3,9 mkr.

Av den politiska satsningen på 20,0 mkr för invändig upprustning av förskole- och skollokaler har 19,5 mkr 
tagits i anspråk. Bland annat har ytskiktsrenovering utförts på Skytteholmsskolan, Bergshamraskolan, 
Ekensbergsskolan och Västra skogens förskola under året.

Satsningen på trygghetsskapande åtgärder på 5,0 mkr har överskridits mot budget med 0,8 mkr. Bland annat 
har investeringar i utomhusbelysning, trygghetslarm, reservkraft och säkra skolvägar genomförts.
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Investeringar i stadsmiljön

Investeringsutfallet var under året 41,2 mkr av budget på 48,4 mkr. Bland de volymmässigt största 
investeringsutgifterna var upprustning av stadsmiljön vid gamla Bagartorpskolan 6,1 mkr, den regionala 
cykelbanan Märstastråket 3,9 mkr, vägbeläggning på storgatan 2,8 mkr samt trygghetsprogrammet för 
gatubelysning 2,2 mkr.

Av den politiska satsningen på genomförande av cykelplanen har 6,8 mkr av budgeterade 10,0 mkr tagits i 
anspråk. Skillnaden mot budget förklaras främst med fördröjningar över tid i planering och myndighetskrav 
samt regional samverkan.

Av den politiska satsningen på vattenförbättrande åtgärder har 1,1 mkr av budgeterade 5,0 mkr tagits i 
anspråk. Skillnaden mot budget förklaras med att staden fått beviljade stadsbidrag på 1,5 mkr samt att en del 
av de vattenförbättrande åtgärder som genomförts ingått i andra projekt, såsom arbeten inom 
nationalstadsparken. Den samlade bedömningen är att huvuddelen av den politiska satsningen har förbrukats 
under året.

Den politiska satsningen på trygghet i stadsmiljön på 5,0 mkr har överskridits med 0,5 mkr. Under året har 
bland annat arbetet med gatu- och tunnelbelysning fortgått.

Den politiska satsningen på utemiljön i stadens lekplatser på 5,0 mkr har överskridits med 0,7 mkr. Förutom 
anläggningen av en ny utebadplats i Huvudsta så har bland annat lekparkerna Haren, Stenbacka, Råsunda, 
Haga och Västra skogen upprustats.

Investeringsutfall per budgetområde januari - december (tkr)
 Budget 2018 Utfall 2018 Budgetavvikelse 

2018
Fastighet -112 993 -108 591 4 402
varav fastighet -87 993 -83 229 4 764
varav byggnadupprustning invändigt förskole-/skollokaler m.m. -20 000 -19 548 452
varav trygghet fastighet -5 000 -5 814 -814
Stadsmiljö -48 361 -41 181 7 180
varav stadsmiljö -23 361 -22 143 1 218
varav cykelplan -10 000 -6 785 3 215
varav vatten -5 000 -1 075 3 925
varav trygghet stadsmiljö -5 000 -5 485 -485
varav utemiljö lekplats -5 000 -5 693 -693
Summa -161 354 -149 772 11 582

Affärsverksamheten
Affärsverksamheten (avfalls- och återvinningsverksamheten) har under året haft intäkter på 52,8 mkr och 
kostnader på 61,0 mkr. Av årets nettokostnad på 8,2 mkr är 1,9 mkr hänförligt till tidigare års ackumulerade 
underskott. Justerad nettokostnad för 2018 blir således 6,3 mkr.

Affärsverksamhetens intäkter är 1,8 mkr lägre än budget efter justering av ackumulerade underskott. 
Huvudsaklig förklaring är ändrade beställningsbeteenden hos både privatpersoner och företagskunder, bland 
annat val av lägre tömningsfrekvenser.

Kostnaderna under 2018 är 4,5 mkr kronor högre än budget. De högre kostnaderna beror till stor del på 
ökade volymer samt högre avtalskostnader med driftentreprenören. Volymerna har ökat p.g.a. att fler 
invånare och besökare i Solna innebär mer avfall.

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

2018
Utfallsavvikelse 

2017 - 2018
Verksamhetens intäkter 59 504 56 500 52 782 -3 718 -6 722
Verksamhetens kostnader -59 504 -56 500 -60 979 -4 479 -1 475
Nettokostnader 0 0 -8 197 -8 197 -8 197

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

2018
Utfallsavvikelse 

2017 - 2018
Verksamhetens inkomster 0 0 0 0 0
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Affärsverksamheten Utfall 2017 Budget 2018 Utfall 2018 Budgetavvikelse 
2018

Utfallsavvikelse 
2017 - 2018

Verksamhetens utgifter -459 -2 600 -559 2 041 -100
Nettoutgifter -459 -2 600 -559 2 041 -100

Kvalitet, verksamhetsutveckling och effektivisering
Upphandling, avtalsuppföljning och inköp

Under året har förvaltningen fortsatt arbetet med att förstärka både planering, genomförande och uppföljning 
av nämndens avtal.

Tekniska nämnden har löpande fått information om status avseende upphandlingarna i konkurrensplanen. 
Förvaltningen utgår i upphandlingsarbetet ifrån relevanta lagrum samt stadens policys, riktlinjer och 
anvisningar.

I nya avtal med entreprenörer regleras beställarens rätt att genomföra revision i syfte att kontrollera att 
entreprenörens timpriser och kostnader för material är i enlighet med upphandlingen och ramavtalet. Det 
framgår även att beställaren har rätt att genom auktoriserad revisor eller annan oberoende tredje part granska 
leverantörens skyldigheter enligt avtalet.

I samtliga upphandlingar framgår också vikten av uppföljning och detta finns redan i upphandlingsläget 
formulerat som krav på vilken uppföljning som ska genomföras.

Vad gäller avvikelser och sanktioner kopplat till detta anges i avtalet vad som gäller rörande vite, 
omförhandling, avbeställning samt hävning av avtalet.

I arbetet med inköpsprocessen avseende tjänstebeställningar har en förstudie genomförts och samråd pågår 
med stadsledningsförvaltningen för att ha ett system i staden och att ha koppling till ekonomisystemet för 
tydlig uppföljning. Arbetet kommer fortsätta under 2018.

Kontakt med medborgare

Staden har ett kontaktcenter där solnabor, företagare och besökare genom ett flertal kanaler får svar, råd och 
vägledning.

Under året har arbetet fortsatt med att utveckla servicen genom att sträva efter att öka andelen ärenden som 
får svar inom utsatt servicenivå, Förvaltningen har även stärkt samverkan med kontaktcenter och utvecklat 
de ”frågor och svar” som ligger till grund till kontaktcenters förmåga att lösa ärenden i första kontakten.

Kontaktcenter hanterar c:a 2 500 inkomna ärenden per månad som rör Tekniska förvaltningen. Kontaktcenter 
har första kontakten, dvs via telefon, webb och reception och löser 75 % av dessa ärenden direkt vilket är 
lika som föregående år. Mest frekventa ärendena som hanteras är boendeparkering, felanmälan klotter, 
felanmälan utemiljö/renhållning, förhyrd parkering samt trafik- och framkomlighet. Arbete pågår att ge 
kontaktcenter mer mandat och möjlighet att lösa vissa typer av ärenden bland annat genom att få mer insyn i 
system. Av Solna stads alla förvaltningar står Tekniska förvaltningen för en fjärdedel av alla ärenden hos 
Kontaktcenter.

Staden följer även löpande upp solnabornas, företagarnas och besökarnas nöjdhet med kontakten. Nöjdheten 
mäts ur fem (5) perspektiv; engagemang, generell nöjdhet, kunskap, tips & råd samt uppklarning. Nöjdheten 
med ärenden kontaktcenter löser inom tekniska nämndens ansvarsområden ligger högt och stabilt. Kategorin 
generell nöjdhet har i senaste mätningen ökat till 90 procent.

Kvalitetsdeklarationer

Tekniska nämnden har fyra antagna kvalitetsdeklarationer; Renhållning på allmän plats, Skötsel av gator 
gång, och cykelvägar samt trafiksäkerhet, Vård av park och natur samt Hantering av avfall.

Uppföljningen av efterlevnaden av tekniska nämndens kvalitetsdeklarationer har genomförts löpande inom 
ramen för tekniska förvaltningens systematiska avtalsuppföljning och entreprenörsstyrning. Vidare följs 
svarstider avseende inkomna felanmälningar upp löpande. Vid nya upphandlingar ses 
kvalitetsdeklarationerna över för att harmoniseras mot nya avtal.
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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
Arbetet med de tvärsektoriella frågorna, likabehandling och internationellt arbete, styr mot samtliga mål i 
stadens verksamhetsplan och budget.

Nämnden har en drivande och samordnande roll vad beträffar stadens stadsmiljö och underhåll av 
fastigheter. Genom denna roll företräder nämnden staden internationellt i stadsmiljö- och fastighetsfrågor 
och internationella samarbeten när det är aktuellt.

Eurocities är en organisation som grundades 1986 och utgörs av ca 130 europeiska medlemsstäder. 
Sammanlagt innefattar de städer som är engagerade inom Eurocities 35 länder och 130 miljoner invånare. 
Arbetet inom organisationen är fokuserat på omvärlds- och intressebevakning i syfte att tillvarata 
storstädernas intresseområden i EU. Detta arbete inbegriper en nära och kontinuerlig dialog med olika EU-
institutioner. Organisatoriskt är Eurocities indelat i sex stycken tematiska forum: kultur, ekonomisk 
utveckling, miljörelaterade frågor, it, rörlighet/transport samt sociala frågor.

Solna stad är sedan 2015 medlem och har bland annat tillgång till dess samarbetsplattform för tvärgående 
frågor som t.ex. implementeringen av EU:s urbana agenda inom områden som energieffektivisering, hållbar 
mobilitet i städer, cirkulär ekonomi och offentlig upphandling. Nätverket driver också ett flertal stora projekt 
som bland annat fokuserar på samma områden inklusive avfallssystem. Tekniska förvaltningen har följt 
arbetet i Eurocities under året men hittills inte deltagit i något sammanhang.

Likabehandlingsarbete
Nämndens likabehandlingsarbete syftar till att utveckla nämndens verksamhet och måluppfyllelse samt att 
säkra likvärdigt bemötande och service.

För tekniska nämndens verksamhet är den fysiska tillgängligheten i stadsmiljön och i fastighetsbeståndet den 
mest framträdande delen i likabehandlingsarbetet.

Tillgänglighetsperspektivet har en central roll i utvecklingen av stadsmiljön och i stadens fastigheter. 
Tillgänglighet styrs av flera olika lagar och regelverk exempelvis Plan- och bygglagen (PBL) och 
Tillgänglighet på allmänna platser (ALM).

Vid ny- och ombyggnadsprojekt i stadsmiljön och i fastighetsbeståndet krävs oftast bygglov. 
Tillgängligheten prövas i bygglovsprocessen av byggnadsnämnden. Vid slutbesked ska i allmänhet en 
sakkunnig i tillgänglighet intyga/verifiera att kraven på tillgänglighet har uppnåtts i projektet.

I stadsmiljön har åtgärder för ökad tillgänglighet fortsatt under 2018. Bland annat har sänkning av kantsten 
genomförts och det nya utebadet i Huvudsta har anpassats för personer med funktionsnedsättning.

Tekniska förvaltningen strävar efter att ge bästa bemötande till såväl företag som privatpersoner. 
Förvaltningen kommunicerar i första hand på det sätt som efterfrågas och förvaltningen försöker använda ett 
lätt och förståeligt språk.

För att ta del av allmänna handlingar erbjuder förvaltningen, i den mån det är begränsade mängder, flera 
alternativ på tillhandahållande. Den som har frågor kring förvaltningens beslut kan ta kontakt på telefon och 
få ärendet förklarat för sig.

Om någon inte är nöjd med bemötandet från berörd handläggare försöker förvaltningen erbjuda en annan 
kontakt som handlägger ärendet. Förvaltningens primära ingång för kontakter med såväl privatpersoner som 
företag är stadens Kontaktcenter som har god tillgänglighet och korta väntetider.

Tekniska förvaltningen har tillsammans med övriga förvaltningar deltagit i Stockholm Business Alliances 
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servicemätning. Undersökningen är upplagd enligt analysmodellen nöjd-kund-index (NKI) där kundnöjdhet 
mäts på en skala 0-100. Tekniska förvaltningen har deltagit inom området myndighetshandläggning. 
Resultatet från servicemätningen presenterades i maj 2018 och NKI för markupplåtelser visade en ökning 
från 61 till 72 punkter jämfört med den förra mätningen. Samtliga omdömen inom mätområden har ett index 
mellan 70-78. Högst omdöme ges i kategorin ”bemötande”, med index på 78.

 

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. För mer detaljerad information om aktiviteter med bäring 
på miljöområdet, se avsnittet uppföljning av nämndmål.

Fastighetsverksamheten
Uppkopplingar mot övervakande system för drift i fastigheter och anläggningar ger ökade möjligheter att 
kontinuerligt följa upp energianvändningen. Redan idag finns visst systemstöd för detta som kan användas 
för att bevaka uppvärmningen av fastigheter. Under 2018 har arbetet pågått att implementera en ny 
driftorganisation och en ny driftentreprenör. På sikt kommer det nya samarbetet med den nya entreprenören 
att ge möjligheter för att mer noggrant följa upp och effektivisera energianvändningen genom det systemstöd 
som den inkommande entreprenören använder.

Under 2018 har en energikartläggning genomförts i stadens fastigheter. Kartläggningen ligger till grund för 
ett flertal förslag till kommande åtgärder för energieffektivisering. Under året har tidigare planerade åtgärder 
för att öka energieffektiviteten i stadens fastigheter och lokaler har också fortsatt. Bland annat har äldre 
ljusarmaturer och ljuskällor i samband med renoveringar och upprustningar bytts till mer energisnåla 
alternativ. Vid projekteringar av byte av ventilationsaggregat har det föreskrivits energisnåla lösningar.

Under året har miljökrav ställts i relevanta upphandlingar.

Stadsmiljöverksamheten
Arbetet med insamling av mer matavfall har fortsatt under 2018 och bland annat har ett antal 
informationsinsatser genomförts, exempelvis framtagandet av en ny vägledning för lägenhetsboende. Under 
året har 1258 nya hushåll anslutit sig till matavfallsinsamlingen. Det innebär att i dagsläget har över 50 
procent av Solnas hushåll möjlighet att sortera matavfall.

Föreningen Håll Sverige Rent (HSR) genomför årligen en mätning av skräp i stadsmiljön, främst längst gator 
och gångstråk. Mätningen anger antal skräp per 10 kvm och årets mätning visar en minskad nedskräpning 
från 5,46 skräp per 10 kvadratmeter år 2017 till 4,66 år 2018.

Arbetet med nya armaturer och energisnåla ljuskällor för gatubelysning och belysning i tunnlar har fortsatt 
under 2018.

Under året har arbetet med genomförande av stadens cykelplan fortgått. Bland annat har ett flertal insatser, 
som skapandet av en cykelfartsgata och förbättrade vägpassager, utförts för cykelstråket genom Hagalund.

Under året har implementeringen av stadens nya dagvattenstrategi pågått. Som en del av stadens arbete med 
förbättrad vattenkvalitet i Brunnsviken har projektering av två nya dagvattendammar i staden påbörjats. 
Därtill har en ny dagvattenanläggning färdigställts i samband med arbetet med nya Huvudsta strandbad.

Under året har miljökrav ställts i relevanta upphandlingar.

De ovan genomförda aktiviteterna bidrar till inriktningarna i Solna stads miljöstrategi, särskilt 
fokusområdena en effektiv resursanvändning och en god livsmiljö, samt till nämndens nämndmål.

Utveckling av nyckeltal
Fastighetsverksamheten och avfalls- och återvinningsverksamheten använder en uppsättning nyckeltal med 
direkt koppling till miljöområdet. Det som mäts och följs upp är t.ex. energiförbrukningen i fastigheter och 
insamlingsvolymer för olika typer av avfall.  Dessa är också inarbetade som underliggande mått i 
nämndmålen och påverkar därmed måluppfyllnaden för nämnden direkt.

För övriga verksamheter pågår ett arbete att ta fram relevanta mått, där det finns god potential för att 
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vidareutveckla användningen av nyckeltal inom miljö. Det gäller t.ex. miljöåtgärder inom gata och trafik och 
satsningar på cykelvägar i staden.

Medarbetare
Antalet tillsvidareanställda på förvaltningen var den 31 december 40 personer. Medelåldern är 44 år och 
könsfördelningen är 26 män och 14 kvinnor.

Sjukfrånvaron för perioden är 6,0 procent, vilket är en minskning med 0,4 procentenhet sedan föregående år. 
Korttidsfrånvaron på grund av sjukdom är 3,3 % vilket är något högre än förra årets 3,0 procent. 
Förvaltningen har anlitat företagshälsovården för bedömning och utredning i vissa fall där det förekommer 
långtidssjukskrivning eller upprepad korttidsfrånvaro.

Varje medarbetare har medarbetarsamtal med sin närmaste chef. Samtalen följs upp löpande under året. I 
medarbetarsamtalen identifierar chef och medarbetare de områden där medarbetaren antingen behöver stärka 
sin kompetens eller utveckla sitt arbetssätt under året. Förvaltningen har en positiv syn på fortbildning och 
kompetensutveckling och erbjuder olika utbildningar efter identifierade behov i varje aktuellt fall.

Under våren 2018 genomfördes en medarbetarundersökning där medarbetarna fick svara på på olika frågor 
utifrån ledarskap, styrning och motivation. Förvaltningens totala index blev 79,4 vilket är i linje med stadens 
genomsnitt (79,5) men en förbättring från året innan. Resultatet av medarbetarundersökningen har 
genomgåtts och diskuterats vid arbetsplatsträff inom respektive avdelning/stab. Konkreta aktiviteter har 
genomförts på enhetsnivå i syfte att bli bättre inom utvalda områden. Det kan röra exempelvis tätare 
information till medarbetarna eller utökad samverkan inom förvaltningen.

I samband med enhetsmöten och enhetskonferens har frågor om likabehandling och arbetsmiljö diskuterats. 
Förvaltningen har använt ett stödmaterial, mångfaldsspelet, i detta arbete. Vid särskilda behov anlitar 
förvaltningen projektanställd personal samt konsulter för att hantera kompetens- och resursbehov för att nå 
nämndens uppdrag och mål.

För att säkerställa nämndens inriktning för stärkt entreprenörsuppföljning och ökad servicefokus, har det 
utarbetats och implementerats en långsiktig kompetensförsörjningsstrategi där organisation, kompetens och 
arbetssätt utvecklats och förändrats.

Framtida utmaningar och förändringar
Befolkningsökningen och ökningen av besökare i Solna medför mer slitage och större behov av underhåll av 
såväl lokaler som gator, parker och offentlig miljö i allmänhet. Utifrån det är det viktigt att nuvarande 
driftavtal ses över för att skapa förutsättningar för tekniska förvaltningen att fortsätta leverera en god kvalitet 
till solnaborna.

Inom trafikområdet är det viktigt att fortsätta arbetet med att skapa god framkomlighet, tillgänglighet och 
trafiksäkerhet för alla trafikslag och alla trafikanter. Det handlar bl a om att fortsätta att förstärka 
cykelvägnätet utifrån cykelplanen och att underhålla vägnätet. Felparkerade fordon kan motverka 
framkomligheten och vara både trafikfarliga eller trafikstörande. Det är därför viktigt att även verka för att 
regelverket för parkering följs.

Arbetet med att samordna och förstärka systemstödet på förvaltningen kommer att fortsätta under kommande 
år. Detta ses som en förutsättning för att fortsatt kunna bedriva verksamheten inom förvaltningen på ett 
effektivt sätt.

Inom miljöområdet behöver arbetet fortsätta med att integrera ett klimat- och miljömässigt tänkande i 
förvaltningens planering och arbetsformer.

Konkurrensutsättning

Uppföljning av genomförda upphandlingar
Verksamhetsområde / Avtal Uppföljning

Entreprenad avseende insamling av 
hushållsavfall inom Solna stad

Påbörjad, publiceras 2019
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Verksamhetsområde / Avtal Uppföljning
Samverkansentreprenader, ramavtal byggprojekt Påbörjad 2018, publiceras 2019
Ramavtal elarbeten Genomförd
Ramavtal måleriarbeten Avbruten, inkluderas i upphandling av byggarbeten
Gatu- och parkbelysning, drift och underhåll Publicerad, slutförs 2019
Systemstöd IT för mark/TA-schaktansökningar Påbörjad, slutförs 2019
Gröna linjen matavfallsinsamling Ingår i upphandling insamling hushållsavfall
Förmedlingstjänst av tekniska konsulter Publicerad, slutförs 2019
Ramavtal golvbeläggning Avbruten, inkluderas i upphandling av byggarbeten
Ramavtal ventilationsarbeten inklusive styr och 
övervakning

Avbruten, inkluderas i upphandling av installationsarbeten

Ramavtal VS inklusive kyla samt styr och regler Avbruten, delas upp i och ingår i upphandling av byggarbeten och 
installationsarbeten

Ramavtal mindre markentreprenader Avbruten, publiceras på nytt 2019
Ramavtal byggarbeten Påbörjad, publiceras 2019
Bedömning av vägarnas skick (gång-, cykel- och 
körbana)

Utgår

Ramavtal för inköp och uppsättning av 
parkbänkar

Avbruten, ingår i upphandling mindre anläggningsentreprenader

Ramavtal fönsterrenovering Avbruten, ingår i upphandling byggarbeten
Ramavtal julbelysning Påbörjad, avslutas 2019
Styrsystem Huvudsta sopsug Uppskjuten, ska samordnas med andra upphandlingar
Utbyte av rörledningar Huvudsta sopsug 
Alphyddevägen – terminalbyggnad

Behov utreds vidare

Ramavtal garage, dörrar och port Utgår
Tillverkning och inköp av material till 
nyttoparkeringstillstånd och parkeringstillstånd 
för rörelsehindrad

Påbörjad, avslutas 2019

Ramavtal paviljonger (förskola, skola) Behov utreds vidare
Ramavtal bostadshus Behov utreds vidare
Ramavtal solavskärmning Genomförd
Ramavtal rivningsentreprenad (asbest, PCB, 
miljöfarliga material)

Genomförd

Insamling spillfett Utgår
Ramavtal för digitala hastighetsskyltar och 
batteribyte

Behov utreds vidare

Ramavtal om- nybyggnad hissar och lyft Genomförs 2019-2020
Inköp av parkeringsautomater Avbruten, behovsidentifiering ingår i parkeringsutredning
Digital boendeparkering Uppskjuten pga internt förändrade fölrutsättningar, publiceras 2019

Avtalsuppföljning
Förvaltningens arbete med avtalsuppföljning och avtalsstyrning sker löpande. Fastighets- och 
stadsmiljöavdelningen har under året bland annat följt upp avtal inom gata och trafik, park och mark samt 
området avfall och renhållning.

Avtalscontrollers och avtalsansvariga har deltagit gemensamt i driftmöten, avtalsuppföljningsmöten samt vid 
tolkningar och frågor uppkommit under året.

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 tekniska nämndens verksamhetsplan och budget för 2018 har processer, system eller rutiner i 
nedanstående tabell, granskats i form av internkontroll med stickprovsundersökningar eller andra metoder.

Enligt det av kommunfullmäktige beslutade internkontrollreglementet framgår det att i nämndens 
årsredovisning ska det redovisas omfattning av utförd uppföljning, utfall av internkontrollen och vidtagna 
åtgärder. Internkontrollmomenten för tekniska nämnden är att genomförda under 2018 och inga allvarliga 
avvikelser har upptäckts, och i enlighet med reglemente för internkontroll, därmed inte rapporterats till 
nämnden.
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Uppföljning av internkontrollplan
Kategori, 
intern 
kontroll

Process/Rutin Kontrollmoment Resultat av kontrollmoment

Uppföljning av handläggningen av TA-
planer utifrån riktlinjer och beslutad taxa.  Ingen eller försumbar avvikelse

Kommentar

Handläggning och fakturering enligt taxa 
sker manuellt utan systemstöd förutom 
sammanställningar i excel. Kontroll av 
beslut mot gällande taxa per november 
är genomförd med ett fåtal avvikelser. 
Dessa har korrigerats.

Myndighetshandläggning

Uppföljning av handläggningen av 
markupplåtelser utifrån riktlinjer och 
beslutad taxa

 Ingen eller försumbar avvikelse
Kommentar

Handläggning och fakturering enligt taxa 
sker manuellt utan systemstöd förutom 
sammanställningar i excel. Kontroll av 
beslut mot gällande taxa per november 
är genomförd med ett fåtal avvikelser. 
Dessa har korrigerats.

Styrning

Fastighetsdrift Säkerställa att myndighetskrav gällande 
stadens fastigheter är uppfyllda  Lindrig avvikelse

Kommentar

Kontrollen är utförd med vissa 
avvikelser. Det gäller bland annat 
anmärkningar på lekplatsutrustning. 
Åtgärdsprogram är framtaget och 
implementeras 2019.

Inköp Kontrollen syftar till att säkerställa att 
inköp under direktupphandlingsbeloppet 
görs enligt stadens anvisning för inköp 
och direktupphandling.

 Ingen eller försumbar avvikelse
Kommentar

Avdelningen för upphandling och 
avtalsuppföljning kontrollerar löpande att 
inköp sker under 
direktupphandlingsbeloppet och enligt 
stadens anvisning. Vid kontrollen har 
enstaka avvikelser hittats, främst avrop 
som initialt budgeterats under 
direktupphandlingsbeloppet men som av 
tekniska och oförutsedda skäl fördyrats 
under arbetets gång.

Redovisning av 
representation

Kommunstyrelsen har angett området 
som särskilt väsentligt och obligatoriskt 
för nämnden. Kontrollen syftar till att 
säkerställa att redovisning av 
representation görs enligt stadens 
anvisning för representation och 
uppvaktning.

 Ingen eller försumbar avvikelse
Kommentar

Kontroll av representation har skett 
löpande under året utan anmärkningar.

Ekonomi

Hantering av betalkort Säkerställa att betalkort hanteras i 
enlighet med gällande rutiner.  Ingen eller försumbar avvikelse

Kommentar

Kontrollen av hantering av betalkort har 
skett löpande under året utan 
anmärkningar.

Verksamhet
sprocesser

Avtals och 
entreprenaduppföljning

Kommunstyrelsen har angett området 
som särskilt väsentligt och obligatoriskt 
för nämnden.Kontrollen syftar till att 
säkerställa att avtal följs upp enligt 
stadensanvisning för avtals- och 
entreprenaduppföljning.

 Lindrig avvikelse
Kommentar

Avdelningen för upphandling och 
avtalsuppföljning kontrollerar löpande att 
avrop sker enligt avtal. Vid kontrollen har 
enstaka avvikelser hittats, främst i fråga 
om gränsdragning mellan olika rankade 
leverantörer.

Verksamhetsmått
I tabellen presenteras ett antal verksamhetsmått för 2018 och historik för de två senaste åren. Vissa mått har 

• 

• 

• 

• 
• 
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omdefinierats och utvecklats då bättre statistik har blivit tillgängligt. Nedan kommenteras några av måtten.

Antalet delegationsbeslut har minskat jämfört med 2017.En förklaring är att beslut om boendeparkering 
utförs av kontaktcenter från och med 2018 och därför finns inte med i förvaltningens statistik.

Kostnader för egna verksamhetslokaler har ökat jämfört med 2017 vilket förklaras av både högre kostnader 
för uppvärmning och fastighetsskötsel.

Fjärrvärmeförbrukningen har ökat jämfört med 2017, till följd av en kall vinter under 2018.

Antalet felparkeringsanmärkningar har ökat jämfört med 2017. I takt med att Solna växer som stad och fler 
arbetsplatser etableras ökar trafikmängden vilket korrelerar med fler parkeringsanmärkningar.

Antalet flyttade fordon har minskat kraftigt de senaste åren. Förändrade servicedagar med högre frekvenser 
gör att behovet av att flytta fordon av tillgänglighetsskäl har i stort sett försvunnit. De fordon som flyttas är 
nästan uteslutande sk. skrotbilar.

Statistiken för skadade och döda i trafiken ligger i stort på samma nivåer som både 2016 och 2017 med 
undantaget totalt antal måttligt skadade som sjunkit sedan 2016. I relation till den ökade befolknings- och 
trafikmängden i Solna så har nivåerna sjunkit.
Mått 2018 2017 2016
Antal delegationsbeslut exkl. beslut om boendeparkering 1 127 1 314 1 111
Antal nya diarieförda ärenden 1 474 1 236 1 704
Kostnader, egna verksamhetslokaler kr/kvm 312 282 312
Fjärrvärmeförbrukning (kWh/m2) stadens egna verksamhetslokaler 143 130 169
Antal utfärdade felparkeringsanmärkningar 54 789 50 357 45 519
Antal flyttade fordon 42 123 409
Antal utfärdade P-tillstånd för rörelsehindrade 200 204 287
Antal giltiga P-tillstånd för rörelsehindrade 571 582 604
Hushållsavtal i ton 18 917 19 385 19 058
Antalet döda i trafiken, totalt alla gator, gång- och cykelvägar oavsett 
väghållare

0 0 0

Antal allvarligt skadade där Solna är väghållare 6 4 9
Antal måttligt skadade där Solna är väghållare 66 58 65
Antal allvarligt skadade totalt i Solna, inkluderat gång- och cykelvägar 
samt vägar och gator i statlig eller privat regi

8 9 15

Antal måttligt skadade totalt i Solna, inkluderat gång- och cykelvägar 
samt vägar och gator i statlig eller privat regi

89 97 136




