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§ 121 
Fastställande av Solna stads politiska nämndorganisation 
från 1 januari 2023 (KS/2022:161) 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige fastställer stadens politiska nämndsorganisation, med antalet 
ledamöter och ersättare från den 1 januari 2023 i enlighet med bilaga till 
stadsledningsförvaltningens tjänsteskrivelse. 
 
Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att till fullmäktiges möte i 
december månad redovisa slutliga förslag till reglementen för samtliga nämnder. 
 
Sammanfattning 
Partierna i kommunstyrelsen har för mandatperioden 2023 - 2026 bekräftat att den 
nuvarande nämndorganisationen för Solna stad i huvudsak ligger fast för 
mandatperioden. Även nuvarande tjänstemannaorganisation bibehållas oförändrad.  
 
Stadens samtliga nämnder ska ha nio ledamöter och lika många ersättare, utom vad 
gäller Valnämnden som ska ha en ledamot och en ersättare från samtliga partier i 
kommunfullmäktige, samt Överförmyndarnämnden som ska ha tre ledamöter och lika 
många ersättare. 
 
Kommunfullmäktige utser ledamöter och ersättare till nämnderna på 
novemberfullmäktige och att de utsedda tillträder sina uppdrag 1 januari 2023.  
 
Yrkanden 
Sara Kukka-Salam (S) föreslår att kommunstyrelsen beslutar enligt förvaltningens 
förslag. 
 
Lars Rådén (M), Peter Edholm (L) och Samuel Klippfalk (KD) föreslår att 
kommunstyrelsen beslutar att förskolenämnden byter namn till barn- och 
förskolenämnden enligt bilaga 2. 
 
Beslutsgång 
Ordförande konstaterar att det finns två förslag till beslut: 
Förvaltningens förslag 
Lars Rådéns (M), Peter Edholms (L) och Samuel Klippfalks (KD) förslag att 
förskolenämnden byter namn till barn- och förskolenämnden enligt bilaga 2. 
 
Ordförande ställer förslagen mot varandra var för sig och konstaterar att 
kommunstyrelsen beslutar enligt förvaltningens förslag. 
 
Reservation 
Lars Rådén (M), Peter Edholm (L) och Samuel Klippfalk (KD) reserverar sig mot 
beslutet till förmån för eget förslag. 
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Yrkande 

I förslaget till beslut framgår att majoriteten avser att ändra namnet på barn- och förskolenämnden 
(BFN) till förskolenämnden (FN).  

I Solna kan föräldrar välja bland flera former av barnomsorg: pedagogisk omsorg, flerfamiljssystem, 
öppen förskola, föräldrakooperativ samt kommunal eller privat förskola. Majoritetens förslag fångar 
inte den bredd av alternativ inom Solnas barnomsorg som existerar idag. 

Namnbytet indikerar även en politisk prioritering om att förskolan bör vara den normativa 
barnomsorgsformen. Risken är att de andra omsorgsformerna därmed nedprioriteras. Det i sin tur 
riskerar att minska valfriheten.  

Moderaterna, Liberalerna och Kristdemokraterna står upp för valfriheten inom barnomsorgen. Varje 
barn är unikt och det är föräldrarna – inte politikerna – som känner barnet bäst. Barn- och 
förskolenämnden är även fortsatt ett inkluderande, rättvisande och korrekt namn på nämnden.  

Därför yrkar vi: 

• att förskolenämnden byter namn till barn- och förskolenämnden.

Lars Rådén Peter Edholm Samuel Klippfalk 
Moderaterna Liberalerna Kristdemokraterna 

Bilaga 2 till KS/2022-11-14 §
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Stadsledningsförvaltningen Tjänsteskrivelse 2022-11-03 

 KS/2022:xxx 
 

Fastställande av Solna stads politiska nämndorganisation från  
1 januari 2023  
 
Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige fastställer stadens politiska nämndsorganisation, med antalet ledamöter och 
ersättare från den 1 januari 2023 i enlighet med bilaga. 
 
Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att till fullmäktiges möte i december månad 
redovisa slutliga förslag till reglementen för samtliga nämnder. 
 
Sammanfattning 
Partierna i kommunstyrelsen har för mandatperioden 2023 - 2026 bekräftat att den nuvarande 
nämndorganisationen för Solna stad ligger fast för mandatperioden, med enda förändring att 
nuvarande barn- och förskolenämnden från årsskiftet benämns förskolenämnden. Nuvarande 
tjänstemannaorganisation bibehållas oförändrad.  
 
Stadens samtliga nämnder ska ha nio ledamöter och lika många ersättare, utom vad gäller 
Valnämnden som ska ha en ledamot och en ersättare från samtliga partier i kommunfullmäktige, 
samt Överförmyndarnämnden som ska ha tre ledamöter och lika många ersättare. 
 
Kommunfullmäktige utser ledamöter och ersättare till nämnderna på novemberfullmäktige och 
att de utsedda tillträder sina uppdrag 1 januari 2023.  
 
 
Kristina Tidestav   Anders Offerlind  
Stadsdirektör    Förvaltningschef  
 
 
Bilaga nämnder:  
  

Kommunstyrelsen 
Byggnadsnämnden 
Tekniska nämnden 
Förskolenämnden   
Skolnämnden 
Kompetensnämnden 
Kultur- och fritidsnämnden 
Miljö- och hälsoskyddsnämnden 
Socialnämnden 
Omvårdnadsnämnden 
Valnämnden 
Överförmyndarnämnden 
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§ 103 
Delårsrapport för Solna stad per 31 augusti 2022 (KS/2021:1) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att 
• godkänna Solna stads delårsrapport per augusti 2022. 
• besluta att nämnderna får i uppdrag att hålla eller förbättra sin helårsprognos mot 

budget som redovisas i delårsrapporten per augusti 2022. 
 
Sammanfattning 
Kommunfullmäktige har beslutat om stadens styr- och uppföljningssystem som 
innehåller vision, övergripande mål, nämndmål, uppdrag samt finansiella mål. 
 
Bedömningen i denna delårsrapport är att de 4 övergripande målen samt de 3 finansiella 
målen kommer att uppfyllas under året. Av de 37 nämndmålen bedöms 18 uppfyllas 
helt under året, 17 bedöms uppfyllas till stor del och 2 bedöms delvis uppfyllas under 
2022. Beträffande uppdragen är 7 av årets 12 uppdrag slutförda och övriga 5 uppdrag 
pågår enligt plan. Sammantaget innebär detta att staden bedöms uppfylla lagkravet om 
god ekonomisk hushållning under 2022. 
 
Resultatet för perioden är positivt och uppgår till 49,6 mkr, vilket är en försämring med 
-1 068,7 mkr i förhållande till motsvarande period föregående år. Resultatförändringen 
förklaras främst inom finansnettot i form av orealiserade värdeförändringar i 
värdepapper och ökade indexkostnader för infrastruktursatsningar. Till del 
kompenseras resultatförändringen av att skatteintäkterna är högre än förväntat. 
Prognostiserat resultat för 2022 uppgår till 161,8 mkr, vilket innebär en budgetavvikelse 
på 66,8 mkr och en förändring i förhållande till delårets resultat med 112,1 mkr. 
Förändringen förklaras av ytterligare markförsäljning och intäktsföring av färdigställda 
exploateringsprojekt, högre skatteintäkter än vad omvärldsförutsättningarna indikerade 
inför budgetbeslutet i november samt att avkastningen i kapitalförvaltningen under 
återstoden av året följer målet i finanspolicyn.  
 
Resultat efter balanskravsjusteringar och synnerliga skäl är ett av stadens tre finansiella 
mål och uppgår till 477,2 mkr, vilket är 413,9 mkr högre än periodens budgeterade 
resultatmål om 63,3 mkr. Det innebär att staden har uppfyllt lagens krav på balans i 
ekonomin för perioden. Bedömningen för 2022 är ett resultat på 461,3 mkr, vilket är 
366,3 mkr högre än stadens resultatmål (95,0 mkr). 
 
Nämndernas nettokostnader har ökat med 1,1 procent (19,7 mkr) i förhållande till 
motsvarande period föregående år och uppgår till 1 886,6 mkr. De senaste åren är 
nettokostnaderna i det närmaste oförändrade. Till del kan utvecklingen förklaras av 
pandemin i form av lägre efterfrågan av välfärdstjänster samt ökade statliga bidrag för 
att kompensera för pandemins merkostnader, men även nämndernas 
effektiviseringsarbete för att säkra en god hushållning bidrar till nettokostnadernas 
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långsamma utveckling. Nettokostnadsutvecklingen avspeglar sig även i 
budgetavvikelsen, som uppgår till +137,3 mkr, vilket är i nivå med motsvarande period 
föregående år (+143,7 mkr). Samtliga nämnder uppvisar en positiv budgetavvikelse för 
perioden och nämndernas nettokostnader är prognostiserade till 2 942,7 mkr och en 
prognosavvikelse på 93,2 mkr. Samtliga nämnders årsprognoser, bortsett från tekniska 
nämnden till följd av omvärldsläget, är i balans med budget eller bättre. Det visar att 
tilldelade budgetramar över lag ger verksamheterna ekonomiska förutsättningar att 
upprätthålla en god hushållning och service. Tekniska nämndens negativa 
prognosavvikelse är en följd av omvärldsläget, som i sin tur bidragit till en 
prisutveckling för bland annat el, och baseras på försiktighetsprincipen. 
 
Periodens investeringar uppgår till 83,6 mkr, vilket är en minskning med -72,3 mkr 
jämfört med föregående år och av årets investeringsbudget återstår 104,4 mkr. 
Förändring mot samma period föregående år beror på förra årets anpassning av 
Råsundaskolan för att möta barn- och utbildningsförvaltningens förändrade lokalbehov. 
Årets investeringsprognos uppgår till 174,3 mkr, vilket är en positiv prognosavvikelse 
på 14,0 mkr. Avvikelsen förklaras i all väsentlighet av den genomlysning av 
investeringsprocessen samt anläggningsregistret som genomförts under 2021. 
 
Investeringsutgifterna avseende exploateringsverksamheten uppgår till 151,8 mkr för 
perioden januari - augusti jämfört med 157,7 mkr samma period 2021. De större 
projekten avser simhallsbyggnaden i kvarteret Idrottsplatsen 53,1 mkr, Hagalund 4:10 
vid Solnavägen 17,6 mkr, Mälarbanan 13,1 mkr samt Tomtebodadepån 8,9 mkr. 
Årsprognosen för investeringar avseende exploateringsverksamheten uppgår till 210,0 
mkr. 
 
Antalet medarbetare i staden uppgår per 31 augusti 2022 till 2 070, vilket är en ökning 
med sex medarbetare jämfört med motsvarande period 2021. Antalet tillsvidareanställda 
i staden uppgår per 31 augusti till 2 031, vilket är en ökning med 8 medarbetare jämfört 
med motsvarande period 2021.  
 
Stadens totala sjukfrånvaro för perioden januari-juli 2022 är 8,3 procent, vilket är en 
ökning med 1,0 procentenheter jämfört med motsvarade period 2021 (7,3 %). 
Sjukfrånvaron har påverkats negativt av den ökade smittspridningen för covid-19 som 
skedde i början av året. 
 
Resultatet för Solna kommunkoncern perioden januari - augusti är positivt och uppgår 
till 93,5 mkr. För motsvarande period 2021 var resultatet 1 183,6 mkr. 
 
Verksamhetens intäkter ökar med 20,1 mkr till 1 336,4 mkr samtidigt som 
verksamhetens kostnader exklusive avskrivningar ökar med 90,2 mkr till 2 966,4 mkr. 
Verksamhetens nettokostnader i koncernen minskar med 323,3 mkr i jämförelse med 
samma period föregående år och uppgår till 1 739,5 mkr. En del av denna minskning 
förklaras av minskade jämförelsestörande intäkter hos Solna stad om 124,7 mkr, vilket 
är 281,7 mkr mindre än samma period 2021. 
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Bostadsstiftelsen Signalisten (inklusive Solnabostäder) redovisar ett positivt resultat 
efter finansiella poster på 56,0 mkr (29,6 mkr motsvarande period 2021). Prognosen för 
helåret uppgår till 48,0 mkr jämfört med budgeten på 43,5 mkr. Norrenergi AB 
redovisar ett positivt resultat efter finansnetto på 66,7 mkr (131,2 mkr). Bolagets 
helårsprognos om ett resultat på 25,2 mkr före skatt är 157,2 mkr sämre än budget. 
Solna Vatten AB redovisar ett resultat efter finansnetto på -16,2 mkr (-8,1 mkr). 
Helårsprognosen uppgår till -13,5 mkr och är 2,3 mkr sämre än budget. Underskottet 
väntas täckas av tidigare avsatta medel som kan tas i anspråk via bokslutsdispositioner. 
Råsunda Förstads AB (inklusive dotterbolaget Överjärva Gård AB) redovisar ett 
positivt resultat efter finansiella poster på 4,2 mkr (3,0 mkr). Helårsprognosen 
överensstämmer med budget och uppgår till 3,4 mkr. 
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Stadsledningsförvaltningen Tjänsteskrivelse 2022-10-05 

 KS/2021:1 
 
 
 

Delårsrapport per augusti 2022 för Solna stad 
 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att 
 
• godkänna Solna stads delårsrapport per augusti 2022. 
• besluta att nämnderna får i uppdrag att hålla eller förbättra sin helårsprognos mot budget som 

redovisas i delårsrapporten per augusti 2022. 
 
Sammanfattning 
Kommunfullmäktige har beslutat om stadens styr- och uppföljningssystem som innehåller vision, 
övergripande mål, nämndmål, uppdrag samt finansiella mål. 
 
Bedömningen i denna delårsrapport är att de 4 övergripande målen samt de 3 finansiella målen 
kommer att uppfyllas under året. Av de 37 nämndmålen bedöms 18 uppfyllas helt under året, 17 
bedöms uppfyllas till stor del och 2 bedöms delvis uppfyllas under 2022. Beträffande uppdragen 
är 7 av årets 12 uppdrag slutförda och övriga 5 uppdrag pågår enligt plan. Sammantaget innebär 
detta att staden bedöms uppfylla lagkravet om god ekonomisk hushållning under 2022. 
 
Resultatet för perioden är positivt och uppgår till 49,6 mkr, vilket är en försämring med -1 068,7 
mkr i förhållande till motsvarande period föregående år. Resultatförändringen förklaras främst 
inom finansnettot i form av orealiserade värdeförändringar i värdepapper och ökade 
indexkostnader för infrastruktursatsningar. Till del kompenseras resultatförändringen av att 
skatteintäkterna är högre än förväntat. Prognostiserat resultat för 2022 uppgår till 161,8 mkr, 
vilket innebär en budgetavvikelse på 66,8 mkr och en förändring i förhållande till delårets resultat 
med 112,1 mkr. Förändringen förklaras av ytterligare markförsäljning och intäktsföring av 
färdigställda exploateringsprojekt, högre skatteintäkter än vad omvärldsförutsättningarna 
indikerade inför budgetbeslutet i november samt att avkastningen i kapitalförvaltningen under 
återstoden av året följer målet i finanspolicyn.  
 
Resultat efter balanskravsjusteringar och synnerliga skäl är ett av stadens tre finansiella mål och 
uppgår till 477,2 mkr, vilket är 413,9 mkr högre än periodens budgeterade resultatmål om 63,3 
mkr. Det innebär att staden har uppfyllt lagens krav på balans i ekonomin för perioden. 
Bedömningen för 2022 är ett resultat på 461,3 mkr, vilket är 366,3 mkr högre än stadens 
resultatmål (95,0 mkr). 
 
Nämndernas nettokostnader har ökat med 1,1 procent (19,7 mkr) i förhållande till motsvarande 
period föregående år och uppgår till 1 886,6 mkr. De senaste åren är nettokostnaderna i det 
närmaste oförändrade. Till del kan utvecklingen förklaras av pandemin i form av lägre efterfrågan 
av välfärdstjänster samt ökade statliga bidrag för att kompensera för pandemins merkostnader, 
men även nämndernas effektiviseringsarbete för att säkra en god hushållning bidrar till 
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nettokostnadernas långsamma utveckling. Nettokostnadsutvecklingen avspeglar sig även i 
budgetavvikelsen, som uppgår till +137,3 mkr, vilket är i nivå med motsvarande period 
föregående år (+143,7 mkr). Samtliga nämnder uppvisar en positiv budgetavvikelse för perioden 
och nämndernas nettokostnader är prognostiserade till 2 942,7 mkr och en prognosavvikelse på 
93,2 mkr. Samtliga nämnders årsprognoser, bortsett från tekniska nämnden till följd av 
omvärldsläget, är i balans med budget eller bättre. Det visar att tilldelade budgetramar över lag 
ger verksamheterna ekonomiska förutsättningar att upprätthålla en god hushållning och service. 
Tekniska nämndens negativa prognosavvikelse är en följd av omvärldsläget, som i sin tur bidragit 
till en prisutveckling för bland annat el, och baseras på försiktighetsprincipen. 
 
Periodens investeringar uppgår till 83,6 mkr, vilket är en minskning med -72,3 mkr jämfört med 
föregående år och av årets investeringsbudget återstår 104,4 mkr. Förändring mot samma period 
föregående år beror på förra årets anpassning av Råsundaskolan för att möta barn- och 
utbildningsförvaltningens förändrade lokalbehov. Årets investeringsprognos uppgår till 174,3 
mkr, vilket är en positiv prognosavvikelse på 14,0 mkr. Avvikelsen förklaras i all väsentlighet av 
den genomlysning av investeringsprocessen samt anläggningsregistret som genomförts under 
2021. 
 
Investeringsutgifterna avseende exploateringsverksamheten uppgår till 151,8 mkr för perioden 
januari - augusti jämfört med 157,7 mkr samma period 2021. De större projekten avser 
simhallsbyggnaden i kvarteret Idrottsplatsen 53,1 mkr, Hagalund 4:10 vid Solnavägen 17,6 mkr, 
Mälarbanan 13,1 mkr samt Tomtebodadepån 8,9 mkr. Årsprognosen för investeringar avseende 
exploateringsverksamheten uppgår till 210,0 mkr. 
 
Antalet medarbetare i staden uppgår per 31 augusti 2022 till 2 070, vilket är en ökning med sex 
medarbetare jämfört med motsvarande period 2021. Antalet tillsvidareanställda i staden uppgår 
per 31 augusti till 2 031, vilket är en ökning med 8 medarbetare jämfört med motsvarande period 
2021.  
 
Stadens totala sjukfrånvaro för perioden januari-juli 2022 är 8,3 procent, vilket är en ökning med 
1,0 procentenheter jämfört med motsvarade period 2021 (7,3 %). Sjukfrånvaron har påverkats 
negativt av den ökade smittspridningen för covid-19 som skedde i början av året. 
 
Resultatet för Solna kommunkoncern perioden januari - augusti är positivt och uppgår till 93,5 
mkr. För motsvarande period 2021 var resultatet 1 183,6 mkr. 
 
Verksamhetens intäkter ökar med 20,1 mkr till 1 336,4 mkr samtidigt som verksamhetens 
kostnader exklusive avskrivningar ökar med 90,2 mkr till 2 966,4 mkr. Verksamhetens 
nettokostnader i koncernen minskar med 323,3 mkr i jämförelse med samma period föregående 
år och uppgår till 1 739,5 mkr. En del av denna minskning förklaras av minskade 
jämförelsestörande intäkter hos Solna stad om 124,7 mkr, vilket är 281,7 mkr mindre än samma 
period 2021. 
 
Bostadsstiftelsen Signalisten (inklusive Solnabostäder) redovisar ett positivt resultat efter 
finansiella poster på 56,0 mkr (29,6 mkr motsvarande period 2021). Prognosen för helåret uppgår 
till 48,0 mkr jämfört med budgeten på 43,5 mkr. Norrenergi AB redovisar ett positivt resultat 
efter finansnetto på 66,7 mkr (131,2 mkr). Bolagets helårsprognos om ett resultat på 25,2 mkr 
före skatt är 157,2 mkr sämre än budget. Solna Vatten AB redovisar ett resultat efter finansnetto 
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på -16,2 mkr (-8,1 mkr). Helårsprognosen uppgår till -13,5 mkr och är 2,3 mkr sämre än budget. 
Underskottet väntas täckas av tidigare avsatta medel som kan tas i anspråk via 
bokslutsdispositioner. Råsunda Förstads AB (inklusive dotterbolaget Överjärva Gård AB) 
redovisar ett positivt resultat efter finansiella poster på 4,2 mkr (3,0 mkr). Helårsprognosen 
överensstämmer med budget och uppgår till 3,4 mkr. 
 
 
Kristina Tidestav  Christer Lindberg 
Stadsdirektör   Förvaltningschef/ekonomichef 
 
Beslutet expedieras till: Kommunfullmäktige 
 
 

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

Händelser av väsentlig betydelse 
Kommunstyrelsen har, genom stadsledningsförvaltningen, haft fokus på att leda och samordna 
Solna stads arbete med att säkerställa beredskap för att möta konsekvenserna av kriget i Ukraina 
för Solna. Vid sidan av en tilltagande inflation inom energi, livsmedel, transport med mera har det 
framför allt handlat om att kunna ta emot de som befinner sig på flykt. Arbetet har skett med 
berörda förvaltningar inom staden och med övriga kommuner, länsstyrelsen, polisen, 
Migrationsverket och Försvarsmakten inom ramen för Samverkan Stockholmsregionen. Den 1 
juli 2022 trädde ny lagstiftning i kraft som innebär att kommunerna är skyldiga att ordna 
boendeplatser till skyddsbehövande från Ukraina utifrån massflyktsdirektivet. Under 2022 uppgår 
Solna stads kommuntal till 155 skyddsbehövande, som staden är ålagd att ordna boendeplatser 
för i de tillfälliga bostäderna på Förvaltarvägen och Stenbacka. 
 
Det har även varit ett stort fokus på Solnas framtida utveckling. Staden har beslutat att bygga en 
ny F-3 skola i Järvastaden med kapacitet för 240 barn. Det har också tecknats 
principöverenskommelser dels med Järvastaden AB om att påbörja detaljplanearbete som 
möjliggör nya bostäder i Järvastaden, dels med Balder om utveckling av nya bostäder i kvarteret 
Byggmästaren. Avtal har även tecknats med Fabege och Skanska Fastigheter om medfinansiering 
av överdäckningen vid Solna station. Därutöver har detaljplaner med tillhörande 
exploateringsavtal beslutats, som möjliggör nya arbetsplatser i kvarteret Tygeln vid Solna station 
och en regionalnätstation vid Solnavägen. 
 
Vidare har kommunstyrelsen beslutat om den framtida inriktningen för utvecklingen av dels 
Vasalunds simhall och Vasalundshallen, dels Skytteholms idrottsplats och Solnahallen. 
Kommunstyrelsen har också beslutat om en avsiktsförklaring med 4H om att etablera en 4H-gård 
på Överjärva gård för att vidareutveckla bland annat hästverksamheten på gården. 
 
Därutöver har kommunstyrelsen beslutat om riktlinjer för bostadsförsörjningen, om en 
vägledning för genomförande av barnkonsekvensanalyser och om en handlingsplan för att främja 
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psykisk hälsa hos barn och ungdomar. Kommunstyrelsen har också föreslagit 
kommunfullmäktige att utöka Käppalaförbundets låneram och att utge ägarlån till 
Käppalaförbundet, att godkänna fusionering av Råsunda Förstads AB och Falkeneraren samt att 
godkänna nyemission för att ansluta nya delägare i Stockholmsregionens Försäkring AB. 
 
Stadens arbete för en hållbar utveckling har fortsatt inom ett antal områden. Planeringen för 
utbyggnaden av Mälarbanan har fortsatt och arbetet med byggnationen av den nya tunnelbanan 
pågår. Arbetet har pågått med att förbättra vattenkvaliteten i stadens vattenförekomster utifrån 
antagna åtgärdsprogram och med att utarbeta en blåplan som anger mål och riktlinjer för hur 
Solnas vattenområden ska förvaltas och utvecklas. Resultatet från luftmätningen för mätåret 2021 
har sammanställts och resultatet visar på god luftkvalitet i staden och inga överskridande av 
miljökvalitetsnormer. 
 
Vidare har kommunstyrelsen: 

• Yttrat sig över Region Stockholms förslag till förändringar av kollektivtrafikutbudet. 

• Yttrat sig över Länsstyrelsen Stockholms förslag till regional masshanteringsplan. 

• Yttrat sig över Sundbybergs förslag till detaljplan för utvecklingen av Sundbybergs centrala 
stadskärna. 

Sopsugsanläggningen i Huvudsta har uppnått sin tekniska livslängd och ska bytas till en modern 
sopsug med möjlighet till utökad källsortering. Upphandling och projektering är genomförd och 
byggnation av den nya sopsugsanläggningen kommer att påbörjas i oktober 2022 med 
målsättningen är att ha anläggningen i drift under 2024. 
 
I mitten av sommaren stod Solna stads nya simhall färdigbyggd vid Ulriksdals IP och 
förberedelser genomfördes för öppning för allmänhet och simförening under första helgen i 
september. 
 
I augusti började de första eleverna på Solna gymnasiesärskola. Gymnasiesärskolan, som kommer 
att byggas ut successivt de kommande åren, innebär att staden kan erbjuda en sammanhållen 
skolgång från första årskurs i grundsärskolan till den sista i gymnasiet. Även en central särskild 
undervisningsgrupp startade i augusti för att stärka organisationen för att ytterligare stärka 
organisationen för särskilt stöd. 
 
I övrigt har arbetet med verksamhetsutveckling fortsatt i staden för att tillvarata de erfarenheter 
som hanteringen av pandemin har resulterat i. Det stadsövergripande projektet "Digitalt först" 
har fortsatt med målsättningen att staden i så stor utsträckning som möjligt ska kunna fortsätta 
att tillämpa digitala arbetssätt för att genomföra interna och externa möten även efter pandemin. 
Därutöver har e-arkiv införts i staden och hittills har tre system anslutits till e-arkivet. Även 
arbetet med att införa e-handel, e-underskrift och e-tjänster kopplat till solna.se har pågått. Ett 
särskilt fokus har legat på att underlätta tillgång till handlingar på solna.se genom att utveckla ett 
webbdiarium. 
 
Under perioden har också projektet "Digitalt medarbetarskap" med målet att höja den digitala 
kompetensen hos anställda inom förskola, skola, vård och omsorg fortsatt. Inom ramen för 
projektet, som avslutades under våren, har en kompetensportal införts som på sikt kommer att 
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innehålla alla stadens utbildningar. Därutöver har den årliga löneöversynen genomförts och en 
satsning på ledarutveckling pågår. Planering har pågått inför genomförandet av de allmänna valen 
till riksdag, regionfullmäktige och kommunfullmäktige.  

Mål och uppdrag 
Kommunfullmäktige har beslutat om stadens styr- och uppföljningssystem som innehåller vision, 
övergripande mål, nämndmål, uppdrag samt finansiella mål. 
 
Bedömningen i denna delårsrapport är att de 4 övergripande målen samt de 3 finansiella målen 
kommer att uppfyllas under året. Av de 37 nämndmålen bedöms 18 uppfyllas helt under året, 17 
bedöms uppfyllas till stor del och 2 bedöms delvis uppfyllas under 2022. Beträffande uppdragen 
är 7 av årets 12 uppdrag slutförda och övriga 5 uppdrag pågår enligt plan. Sammantaget innebär 
detta att staden bedöms uppfylla lagkravet om god ekonomisk hushållning under 2022. 

Ekonomiskt utfall 
Resultatet för perioden är positivt och uppgår till 49,6 mkr, vilket är en försämring med -1 068,7 
mkr i förhållande till motsvarande period föregående år. Resultatförändringen förklaras främst 
inom finansnettot i form av orealiserade värdeförändringar i värdepapper och ökade 
indexkostnader för infrastruktursatsningar. Till del kompenseras resultatförändringen av att 
skatteintäkterna är högre än förväntat. Prognostiserat resultat för 2022 uppgår till 161,8 mkr, 
vilket innebär en budgetavvikelse på 66,8 mkr och en förändring i förhållande till delårets resultat 
med 112,1 mkr. Förändringen förklaras av ytterligare markförsäljning och intäktsföring av 
färdigställda exploateringsprojekt, högre skatteintäkter än vad omvärldsförutsättningarna 
indikerade inför budgetbeslutet i november samt att avkastningen i kapitalförvaltningen under 
återstoden av året följer målet i finanspolicyn.  
 
Resultat efter balanskravsjusteringar och synnerliga skäl är ett av stadens tre finansiella mål och 
uppgår till 477,2 mkr, vilket är 413,9 mkr högre än periodens budgeterade resultatmål om 63,3 
mkr. Det innebär att staden har uppfyllt lagens krav på balans i ekonomin för perioden. 
Bedömningen för 2022 är ett resultat på 461,3 mkr, vilket är 366,3 mkr högre än stadens 
resultatmål (95,0 mkr). 
 
Nämndernas nettokostnader har ökat med 1,1 procent (19,7 mkr) i förhållande till motsvarande 
period föregående år och uppgår till 1 886,6 mkr. De senaste åren är nettokostnaderna i det 
närmaste oförändrade. Till del kan utvecklingen förklaras av pandemin i form av lägre efterfrågan 
av välfärdstjänster samt ökade statliga bidrag för att kompensera för pandemins merkostnader, 
men även nämndernas effektiviseringsarbete för att säkra en god hushållning bidrar till 
nettokostnadernas långsamma utveckling. Nettokostnadsutvecklingen avspeglar sig även i 
budgetavvikelsen, som uppgår till +137,3 mkr, vilket är i nivå med motsvarande period 
föregående år (+143,7 mkr). Samtliga nämnders årsprognoser, bortsett från tekniska nämnden till 
följd av omvärldsläget, är i balans med budget eller bättre. Det visar att tilldelade budgetramar 
över lag ger verksamheterna ekonomiska förutsättningar att upprätthålla en god hushållning och 
service. Tekniska nämndens negativa prognosavvikelse är en följd av omvärldsläget, som i sin tur 
bidragit till en prisutveckling för bland annat el, och baseras på försiktighetsprincipen. 
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Konkurrensutsättning 
Staden har cirka 600 aktiva avtal med över 500 olika leverantörer. Hittills under året har 
upphandling och avrop skett inom en rad olika områden. Upphandlingsarbetet pågår i stort sett 
utan avvikelser. Staden använder ofta avrop på ramavtal inom Stockholms inköpscentral samt 
SKR:s ramavtal för anskaffning av varor och tjänster. Utöver det har en rad upphandlingar/avrop 
genomförts inom bland annat följande områden; IT-arbetsplatser, revidering av LOV daglig 
verksamhet enligt LSS samt Idrotts- och gymnastikmaterial. 
 
Även inom fastighet och stadsmiljö har ett större antal upphandlingar/avrop gjorts inom bland 
annat följande områden; konstgräs, gatu-och parkskötsel, markskötsel samt 
renhållningsentreprenad. Vidare genomförs en rad upphandlingar inom ramen för stadens 
exploateringsprojekt. Utifrån nämndernas konkurrensplaner sker planering av kommande års 
upphandlingsbehov. 
 
Under 2022 har arbetet med att förstärka samarbetet mellan olika nämnder för att dra nytta av 
gemensamma resurser och effektivisera arbetet inom upphandlings- och avtalsområdet fortsatt. 
Detta sker främst inom satsningen på samarbetsforum inom inköps- och upphandlingsområdet. 
 
Stadens e-handelsprojekt fortgår enligt plan. Roller på inköps-och upphandlingsenheten har 
kategoriserats för att kunna arbeta ännu mer effektivt och skapa synergier mellan nämnder. 
Inköpssamordnare, som arbetar med inköpen som finns i stadens ekonomisystem, har 
kategoriserats i två grupper, tjänster och varor. Fokus har hittills varit enklare varuinköp och 
avtalsuppföljning. Framöver kommer fokus läggas på att bibehålla och effektivisera varuinköp 
och att expandera beträffande tjänsteinköp. Först ut i implementeringen av tjänster i 
inköpssystemet kommer vara IT-arbetsplatser, då den bedöms medföra störst förenkling av 
vardagen för nämnderna i deras inköp.  
 
Avtalsuppföljningen sker främst inom respektive nämnd. Inom avtalsuppföljningen i stort har 
inriktningen under året varit att följa upp avtal som ska upphandlas på nytt enligt 
konkurrensplanen. Under hösten 2022 kommer arbetet med en gemensam 
avtalsuppföljningsrutin och gemensamma arbetssätt att inledas för att skapa tydlighet och 
förutsägbarhet i avtalsuppföljningen. Detta tillsammans med förbättrat systemstöd kommer leda 
till förbättrad kostnadskontroll och förenklade rutiner. 

Intern kontroll 
Intern kontroll är en del av verksamhetsstyrningen som syftar till att säkerställa att de mål som 
kommunfullmäktige fastställt uppfylls. Avvikelser hanteras i enlighet med stadens reglemente för 
intern kontroll. Styrelse och nämnder ska i årsredovisningen rapportera om resultatet av 
uppföljningen av den intern kontrollen. Rapporten ska redovisa omfattningen av utförd 
uppföljning, utfallet och vidtagna åtgärder. Utifrån rapporterna gör kommunstyrelsen en analys 
och genomgång av internkontrollrapportering under året och föreslår åtgärder för kommande år.  
 
Planering och uppföljning av internkontrollen sker integrerat med övrig verksamhetsplanering i 
stadens verksamhetsstyrningssystem, vilket bidrar till en stabil och säker process för staden och 
för nämnderna kring intern kontroll. 
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Det sammantagna intrycket utifrån redovisningen av 2021 och pågående arbete under 2022 är att 
processerna fungerar och att internkontrollen bidrar till utveckling av rutiner, processer och 
kontrollmoment. Vid avvikelser av omfattande art ska nämnden omgående informera 
kommunstyrelsen. En uppföljning av internkontrollen görs till respektive nämnd samt till 
kommunstyrelsen och kommunfullmäktige i årsredovisningen. 

Väsentliga personalförhållanden 
Antalet medarbetare i staden uppgår per 31 augusti 2022 till 2 070, vilket är en ökning med sex 
medarbetare jämfört med motsvarande period 2021. Antalet tillsvidareanställda i staden uppgår 
per 31 augusti till 2 031, vilket är en ökning med 8 medarbetare jämfört med motsvarande period 
2021.  
 
Stadens totala sjukfrånvaro för perioden januari-juli 2022 är 8,3 procent, vilket är en ökning med 
1,0 procentenheter jämfört med motsvarade period 2021 (7,3 %). Sjukfrånvaron har påverkats 
negativt av den ökade smittspridningen för covid-19 som skedde i början av året. 

Sammanställd redovisning och stadens företag 
Resultatet för Solna kommunkoncern perioden januari - augusti är positivt och uppgår till 93,5 
mkr. För motsvarande period 2021 var resultatet 1 183,6 mkr. 
 
Verksamhetens intäkter ökar med 20,1 mkr till 1 336,4 mkr samtidigt som verksamhetens 
kostnader exklusive avskrivningar ökar med 90,2 mkr till 2 966,4 mkr. Verksamhetens 
nettokostnader i koncernen minskar med 323,3 mkr i jämförelse med samma period föregående 
år och uppgår till 1 739,5 mkr. En del av denna minskning förklaras av minskade 
jämförelsestörande intäkter hos Solna stad om 124,7 mkr, vilket är 281,7 mkr mindre än samma 
period 2021. 
 
Bostadsstiftelsen Signalisten (inklusive Solnabostäder) redovisar ett positivt resultat efter 
finansiella poster på 56,0 mkr (29,6 mkr motsvarande period 2021). Prognosen för helåret uppgår 
till 48,0 mkr jämfört med budgeten på 43,5 mkr. Norrenergi AB redovisar ett positivt resultat 
efter finansnetto på 66,7 mkr (131,2 mkr). Bolagets helårsprognos om ett resultat på 25,2 mkr 
före skatt är 157,2 mkr sämre än budget. Solna Vatten AB redovisar ett resultat efter finansnetto 
på -16,2 mkr (-8,1 mkr). Helårsprognosen uppgår till -13,5 mkr och är 2,3 mkr sämre än budget. 
Underskottet väntas täckas av tidigare avsatta medel som kan tas i anspråk via 
bokslutsdispositioner. Råsunda Förstads AB (inklusive dotterbolaget Överjärva Gård AB) 
redovisar ett positivt resultat efter finansiella poster på 4,2 mkr (3,0 mkr). Helårsprognosen 
överensstämmer med budget och uppgår till 3,4 mkr. 
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Förvaltningsberättelse 

Den kommunala koncernen 

  

 

Falkeneraren fusioneras under 2022 med Råsunda Förstads AB utifrån beslut i kommunfullmäktige under våren. 
Bolagsverket har gett tillstånd att genomföra fusionen och Fastighetsaktiebolaget Falkeneraren upplöses utan att 
gå i likvidation under sista tertialet 2022. 

Översikt över verksamhetens utveckling 

Mål och uppdrag 

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

Bedömningen i denna delårsrapport är att de 4 övergripande målen samt de 3 finansiella målen kommer att 
uppfyllas under året. Av de 37 nämndmålen bedöms 18 uppfyllas helt under året, 17 bedöms uppfyllas till stor 
del och 2 bedöms delvis uppfyllas under 2022. Beträffande uppdragen är 7 av årets 12 uppdrag slutförda och 
övriga 5 uppdrag pågår enligt plan. Sammantaget innebär detta att staden bedöms uppfylla lagkravet om god 
ekonomisk hushållning under 2022. 

Ekonomiskt utfall 

Resultatet för perioden är positivt och uppgår till 49,6 mkr, vilket är en försämring med -1 068,7 mkr i 
förhållande till motsvarande period föregående år. Resultatförändringen förklaras främst inom finansnettot i 
form av orealiserade värdeförändringar i värdepapper och ökade indexkostnader för infrastruktursatsningar. Till 
del kompenseras resultatförändringen av att skatteintäkterna är högre än förväntat. Prognostiserat resultat för 
2022 uppgår till 161,8 mkr, vilket innebär en budgetavvikelse på 66,8 mkr och en förändring i förhållande till 
delårets resultat med 112,1 mkr. Förändringen förklaras av ytterligare markförsäljning och intäktsföring av 
färdigställda exploateringsprojekt, högre skatteintäkter än vad omvärldsförutsättningarna indikerade inför 
budgetbeslutet i november samt att avkastningen i kapitalförvaltningen under återstoden av året följer målet i 
finanspolicyn. 
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Resultat efter balanskravsjusteringar och synnerliga skäl är ett av stadens tre finansiella mål och uppgår till 
477,2 mkr, vilket är 413,9 mkr högre än periodens budgeterade resultatmål om 63,3 mkr. Det innebär att staden 
har uppfyllt lagens krav på balans i ekonomin för perioden. Bedömningen för 2022 är ett resultat på 461,3 mkr, 
vilket är 366,3 mkr högre än stadens resultatmål (95,0 mkr). 

Nämndernas nettokostnader har ökat med 1,1 procent (19,7 mkr) i förhållande till motsvarande period 
föregående år och uppgår till 1 886,6 mkr. De senaste åren är nettokostnaderna i det närmaste oförändrade. Till 
del kan utvecklingen förklaras av pandemin i form av lägre efterfrågan av välfärdstjänster samt ökade statliga 
bidrag för att kompensera för pandemins merkostnader, men även nämndernas effektiviseringsarbete för att 
säkra en god hushållning bidrar till nettokostnadernas långsamma utveckling. Nettokostnadsutvecklingen 
avspeglar sig även i budgetavvikelsen, som uppgår till +137,3 mkr, vilket är i nivå med motsvarande period 
föregående år (+143,7 mkr). Samtliga nämnder uppvisar en positiv budgetavvikelse för perioden och 
nämndernas nettokostnader är prognostiserade till 2 942,7 mkr och en prognosavvikelse på 93,2 mkr. Samtliga 
nämnders årsprognoser, bortsett från tekniska nämnden till följd av omvärldsläget, är i balans med budget eller 
bättre. Det visar att tilldelade budgetramar över lag ger verksamheterna ekonomiska förutsättningar att 
upprätthålla en god hushållning och service. Tekniska nämndens negativa prognosavvikelse är en följd av 
omvärldsläget, som i sin tur bidragit till en prisutveckling för bland annat el, och baseras på 
försiktighetsprincipen. 

Investeringar 

Periodens investeringar uppgår till 83,6 mkr, vilket är en minskning med -72,3 mkr jämfört med föregående år 
och av årets investeringsbudget återstår 104,4 mkr. Förändring mot samma period föregående år beror på förra 
årets anpassning av Råsundaskolan för att möta barn- och utbildningsförvaltningens förändrade lokalbehov. 
Årets investeringsprognos uppgår till 174,3 mkr, vilket är en positiv prognosavvikelse på 14,0 mkr. Avvikelsen 
förklaras i all väsentlighet av den genomlysning av investeringsprocessen samt anläggningsregistret som 
genomförts under 2021. 

Investeringsutgifterna avseende exploateringsverksamheten uppgår till 151,8 mkr för perioden januari - augusti 
jämfört med 157,7 mkr samma period 2021. De större projekten avser simhallsbyggnaden i kvarteret 
Idrottsplatsen 53,1 mkr, Hagalund 4:10 vid Solnavägen 17,6 mkr, Mälarbanan 13,1 mkr samt Tomtebodadepån 
8,9 mkr. Årsprognosen för investeringar avseende exploateringsverksamheten uppgår till 210,0 mkr. 

Väsentliga personalförhållanden 

Antalet medarbetare i staden uppgår per 31 augusti 2022 till 2 070, vilket är en ökning med sex medarbetare 
jämfört med motsvarande period 2021. Antalet tillsvidareanställda i staden uppgår per 31 augusti till 2 031, vilket 
är en ökning med 8 medarbetare jämfört med motsvarande period 2021. 

Stadens totala sjukfrånvaro för perioden januari-juli 2022 är 8,3 procent, vilket är en ökning med 1,0 
procentenheter jämfört med motsvarade period 2021 (7,3 %). Sjukfrånvaron har påverkats negativt av den ökade 
smittspridningen för covid-19 som skedde i början av året. 

Sammanställda resultatet för koncernen 

Resultatet för Solna kommunkoncern perioden januari - augusti är positivt och uppgår till 93,5 mkr. För 
motsvarande period 2021 var resultatet 1 183,6 mkr. 

Verksamhetens intäkter ökar med 20,1 mkr till 1 336,4 mkr samtidigt som verksamhetens kostnader exklusive 
avskrivningar ökar med 90,2 mkr till 2 966,4 mkr. Verksamhetens nettokostnader i koncernen minskar med 
323,3 mkr i jämförelse med samma period föregående år och uppgår till 1 739,5 mkr. En del av denna minskning 
förklaras av minskade jämförelsestörande intäkter hos Solna stad om 124,7 mkr, vilket är 281,7 mkr mindre än 
samma period 2021. 

Bostadsstiftelsen Signalisten (inklusive Solnabostäder) redovisar ett positivt resultat efter finansiella poster på 
56,0 mkr (29,6 mkr motsvarande period 2021). Prognosen för helåret uppgår till 48,0 mkr jämfört med budgeten 
på 43,5 mkr. Norrenergi AB redovisar ett positivt resultat efter finansnetto på 66,7 mkr (131,2 mkr). Bolagets 
helårsprognos om ett resultat på 25,2 mkr före skatt är 157,2 mkr sämre än budget. Solna Vatten AB redovisar 
ett resultat efter finansnetto på -16,2 mkr (-8,1 mkr). Helårsprognosen uppgår till -13,5 mkr och är 2,3 mkr sämre 
än budget. Underskottet väntas täckas av tidigare avsatta medel som kan tas i anspråk via bokslutsdispositioner. 
Råsunda Förstads AB (inklusive dotterbolaget Överjärva Gård AB) redovisar ett positivt resultat efter finansiella 
poster på 4,2 mkr (3,0 mkr). Helårsprognosen överensstämmer med budget och uppgår till 3,4 mkr. 
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Händelser av väsentlig betydelse 

Kommunstyrelsen har, genom stadsledningsförvaltningen, haft fokus på att leda och samordna Solna stads 
arbete med att säkerställa beredskap för att möta konsekvenserna av kriget i Ukraina för Solna. Vid sidan av en 
tilltagande inflation inom energi, livsmedel, transport med mera har det framför allt handlat om att kunna ta 
emot de som befinner sig på flykt. Arbetet har skett med berörda förvaltningar inom staden och med övriga 
kommuner, länsstyrelsen, polisen, Migrationsverket och Försvarsmakten inom ramen för Samverkan 
Stockholmsregionen. Den 1 juli 2022 trädde ny lagstiftning i kraft som innebär att kommunerna är skyldiga att 
ordna boendeplatser till skyddsbehövande från Ukraina utifrån massflyktsdirektivet. Under 2022 uppgår Solna 
stads kommuntal till 155 skyddsbehövande, som staden är ålagd att ordna boendeplatser för i de tillfälliga 
bostäderna på Förvaltarvägen och Stenbacka. 

Det har även varit ett stort fokus på Solnas framtida utveckling. Staden har beslutat att bygga en ny F-3 skola i 
Järvastaden med kapacitet för 240 barn. Det har också tecknats principöverenskommelser dels med Järvastaden 
AB om att påbörja detaljplanearbete som möjliggör nya bostäder i Järvastaden, dels med Balder om utveckling av 
nya bostäder i kvarteret Byggmästaren. Avtal har även tecknats med Fabege och Skanska Fastigheter om 
medfinansiering av överdäckningen vid Solna station. Därutöver har detaljplaner med tillhörande 
exploateringsavtal beslutats, som möjliggör nya arbetsplatser i kvarteret Tygeln vid Solna station och en 
regionalnätstation vid Solnavägen. 

Vidare har kommunstyrelsen beslutat om den framtida inriktningen för utvecklingen av dels Vasalunds simhall 
och Vasalundshallen, dels Skytteholms idrottsplats och Solnahallen. Kommunstyrelsen har också beslutat om en 
avsiktsförklaring med 4H om att etablera en 4H-gård på Överjärva gård för att vidareutveckla bland annat 
hästverksamheten på gården. 
 
Därutöver har kommunstyrelsen beslutat om riktlinjer för bostadsförsörjningen, om en vägledning för 
genomförande av barnkonsekvensanalyser och om en handlingsplan för att främja psykisk hälsa hos barn och 
ungdomar. Kommunstyrelsen har också föreslagit kommunfullmäktige att utöka Käppalaförbundets låneram och 
att utge ägarlån till Käppalaförbundet, att godkänna fusionering av Råsunda Förstads AB och Falkeneraren samt 
att godkänna nyemission för att ansluta nya delägare i Stockholmsregionens Försäkring AB. 

Stadens arbete för en hållbar utveckling har fortsatt inom ett antal områden. Planeringen för utbyggnaden av 
Mälarbanan har fortsatt och arbetet med byggnationen av den nya tunnelbanan pågår. Arbetet har pågått med att 
förbättra vattenkvaliteten i stadens vattenförekomster utifrån antagna åtgärdsprogram och med att utarbeta en 
blåplan som anger mål och riktlinjer för hur Solnas vattenområden ska förvaltas och utvecklas. Resultatet från 
luftmätningen för mätåret 2021 har sammanställts och resultatet visar på god luftkvalitet i staden och inga 
överskridande av miljökvalitetsnormer. 

Vidare har kommunstyrelsen: 

• Yttrat sig över Region Stockholms förslag till förändringar av kollektivtrafikutbudet. 

• Yttrat sig över Länsstyrelsen Stockholms förslag till regional masshanteringsplan. 

• Yttrat sig över Sundbybergs förslag till detaljplan för utvecklingen av Sundbybergs centrala stadskärna. 

Sopsugsanläggningen i Huvudsta har uppnått sin tekniska livslängd och ska bytas till en modern sopsug med 
möjlighet till utökad källsortering. Upphandling och projektering är genomförd och byggnation av den nya 
sopsugsanläggningen kommer att påbörjas i oktober 2022 med målsättningen är att ha anläggningen i drift under 
2024. 

I mitten av sommaren stod Solna stads nya simhall färdigbyggd vid Ulriksdals IP och förberedelser genomfördes 
för öppning för allmänhet och simförening under första helgen i september. 

I augusti började de första eleverna på Solna gymnasiesärskola. Gymnasiesärskolan, som kommer att byggas ut 
successivt de kommande åren, innebär att staden kan erbjuda en sammanhållen skolgång från första årskurs i 
grundsärskolan till den sista i gymnasiet. Även en central särskild undervisningsgrupp startade i augusti för att 
stärka organisationen för att ytterligare stärka organisationen för särskilt stöd. 

I övrigt har arbetet med verksamhetsutveckling fortsatt i staden för att tillvarata de erfarenheter som hanteringen 
av pandemin har resulterat i. Det stadsövergripande projektet "Digitalt först" har fortsatt med målsättningen att 
staden i så stor utsträckning som möjligt ska kunna fortsätta att tillämpa digitala arbetssätt för att genomföra 
interna och externa möten även efter pandemin. Därutöver har e-arkiv införts i staden och hittills har tre system 
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anslutits till e-arkivet. Även arbetet med att införa e-handel, e-underskrift och e-tjänster kopplat till solna.se har 
pågått. Ett särskilt fokus har legat på att underlätta tillgång till handlingar på solna.se genom att utveckla ett 
webbdiarium. 

Under perioden har också projektet "Digitalt medarbetarskap" med målet att höja den digitala kompetensen hos 
anställda inom förskola, skola, vård och omsorg fortsatt. Inom ramen för projektet, som avslutades under våren, 
har en kompetensportal införts som på sikt kommer att innehålla alla stadens utbildningar. Därutöver har den 
årliga löneöversynen genomförts och en satsning på ledarutveckling pågår. Planering har pågått inför 
genomförandet av de allmänna valen till riksdag, regionfullmäktige och kommunfullmäktige. 

Styrning och uppföljning av den kommunala verksamheten 

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

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

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

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

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

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

Mål och uppdrag 

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

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

Bedömningen i denna delårsrapport är att de 4 övergripande målen samt de 3 finansiella målen kommer att 
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uppfyllas under året. Av de 37 nämndmålen bedöms 18 uppfyllas helt under året, 17 bedöms uppfyllas till stor 
del och 2 bedöms delvis uppfyllas under 2022. Beträffande uppdragen är 7 av årets 12 uppdrag är slutförda och 
övriga 5 uppdrag pågår enligt plan. 

Bedömningen är också att staden har uppfyllt kommunfullmäktiges tre finansiella mål. Skattesatsen var enligt det 
finansiella målet. Resultatet efter balanskravsjusteringar och synnerliga skäl bedöms uppfylla resultatmålet för 
2022. Även investeringsutfallet var inom budget och enligt plan. Kostnadsutvecklingen fortsatte att vara på en 
långsiktigt hållbar nivå 2022, men konjunkturavmattningen tillsammans med den demografiska utvecklingen 
kommer att ställa krav på fortsatta effektiviseringar och verksamhetsutveckling framöver. 

Bedömningen är därmed att staden kommer att uppfylla kommunfullmäktiges övergripande mål och merparten 
av nämndmålen och uppdragen samt alla finansiella mål. De ekonomiska resultaten är även fortsatt goda. 
Sammantaget innebär detta att staden bedöms uppfylla lagkravet om god ekonomisk hushållning under 2022. 

Övergripande mål 

Utifrån Solna stads vision har kommunfullmäktige i stadens verksamhetsplan och budget för 2022 beslutat om 
fyra övergripande mål. De övergripande målen följs i första hand upp i delårsrapporten per augusti samt i 
årsredovisningen. I delårsrapporten per april beskrivs endast om det uppstått någon väsentlig avvikelse. 

I en sammanvägd bedömning bedöms måluppfyllelsen enligt följande skala: 

 Målet uppfylls i år. 

 Målet uppfylls till stor del i år. 

 Målet uppfylls delvis i år. 

 Målet uppfylls inte i år. 

Bedömningen i denna delårsrapport är att de fyra övergripande målen kommer att uppfyllas under året. En 
analys av måluppfyllelsen avseende de övergripande målen finns under rubriken Nämndmål, Kommunstyrelsen. 

Övergripande mål 

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

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

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

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

Nämndmål 

Kommunfullmäktige har i stadens verksamhetsplan och budget för 2022 beslutat om ett antal mål per nämnd. 
Nämndmålen följs i första hand upp i delårsrapporten per augusti samt i årsredovisningen. I delårsrapporten per 
april beskrivs endast om det uppstått någon väsentlig avvikelse för nämndens nämndmål. 

I en sammanvägd bedömning bedöms måluppfyllelsen enligt följande skala: 

 Målet uppfylls i år. 

  Målet uppfylls till stor del i år. 

  Målet uppfylls delvis i år. 

  Målet uppfylls inte i år. 

Av de 37 nämndmålen bedöms 18 uppfyllas helt under året, 17 bedöms uppfyllas till stor del och 2 bedöms 
delvis uppfyllas under 2022. 

Kommunstyrelsen 

Nämndmål 

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

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

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

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

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

 Målet uppfylls i år 

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

Arbetet i stadens verksamheter har under perioden påverkats dels av pandemin, dels av Rysslands invasion av 
Ukraina den 24 februari. Pandemin påverkade framför allt omvårdnadsnämnden, skolnämnden och barn- och 
förskolenämnden i början av året, som fortsatt har arbetat med åtgärder för att klara bemanningen och för att 
minska smittspridningen. Ukrainakriget påverkade framför allt kommunstyrelsen, skolnämnden, barn- och 
förskolenämnden, socialnämnden och kompetensnämnden, som har arbetat för att säkerställa beredskap för att 
möta konsekvenserna av kriget i Ukraina för Solna. Det har framför allt handlat om att kunna ta emot de som 
befinner sig på flykt och kunna erbjuda bland annat boendeplatser, skola och förskola. 

Trots detta visar preliminära siffror att Solnaeleverna klarar sig bra. De preliminära elevresultaten för årskurs 9 på 
Solnas kommunala skolor visar på en förbättring jämfört med föregående läsår. Andelen elever som uppnått 
kunskapskraven i alla ämnen har jämfört med föregående år ökat från 73,9 procent till 77,2 procent och andelen 
elever med behörighet till yrkesprogram har ökat från 86,0 procent till 89,3 procent. Det genomsnittliga 
meritvärdet har minskat något till 235,3 jämfört med 238,9 föregående år. Den officiella statistiken från 
Skolverket för de kommunala skolorna samt utfallen per hemkommun kommer senare under året. 

Brukarundersökningen i förskolan visar generellt på goda resultat för både fristående och kommunala enheter 
och det sammanfattande omdömet visar att 88 procent (kommunala 85 % och fristående 91 %) av 
vårdnadshavarna som svarat på enkäten är nöjda med verksamheten. Resultatet av enkäten visar att en hög andel 
av eleverna i både kommunala och fristående skolor svarat att de känner sig trygga i skolan, 94 procent i 
kommunala skolor respektive 95 procent i fristående skolor i årskurs 3 och 89 procent i både kommunala och 
fristående skolor i årskurs 5. Resultatet för elever i årskurs 8 visar att trygghet och studiero fortsatt är ett 
utvecklingsområde. 

Nöjdheten bland boende i vård- och omsorgsboende och bland brukare av hemtjänsten mäts i nationella 
brukarundersökningar. Årets resultat, liksom för övriga kommuner i landet, är i underkant av mätningen 2020, 
vilket av Socialstyrelsen förklaras av pågående pandemi under undersökningen. De kompletterande 
individuppföljningarna som har gjorts visar att merparten av de boende i vård- och omsorgsboende och brukare 
av hemtjänst upplever att de alltid/oftast känner sig nöjda. 

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

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

Viktiga aktiviteter som bidrar till måluppfyllelse är: 

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

• Fortsatt utveckling av stadens styr- och uppföljningssystem. 

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

• Stadens arbete med att hantera pandemin och konsekvenserna för Solna av Rysslands invasion av 
Ukraina. 

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

 Målet uppfylls i år 

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

Under första halvåret 2021 ökade antalet Solnabor från 84 187 till 84 847, vilket motsvarar en ökning av 
befolkningen på 0,8 procent. Antalet arbetstillfällen i Solna uppgick under 2021 till 104 170. Ökningen på 
årsbasis är cirka 4 500 (5 %). Denna ökning innebär att Solna befäster sin position som tillväxtmotor och den 
mest arbetsplatstäta kommunen i riket. Ökningen har även fortsatt under 2022, även om lågkonjunkturen har 
inneburit en dämpad tillväxttakt. Några av de företag som har etablerat sig i Solna under den senaste tiden är 
E.on, MW-group och Office Management. 

Antal färdigställda och inflyttade bostäder bedöms under 2022 bli cirka 700 bostäder, vilket är något under 
översiktsplanens intention om cirka 800 nya bostäder per år. 

SKR och Kolada har utformat ett kommunindex, som successivt mäter kommunernas ekonomiska, sociala och 
miljömässiga hållbarhet. I denna sammanställning per augusti 2022 tillhör Solna den översta kvartilen i 
kommunsverige i 19 av de 28 kriterierna. Det är ett högt resultat och högre än tidigare år. I riket hamnar Solna i 
denna sammanställning bland de tio främsta kommunerna kring hållbarhet. 

Bland de ekonomiska kriterierna, där Solna hamnar i den översta kvartilen, ingår bland annat att 
utbildningsnivån, den demografiska försörjningskvoten, nettopendlingen och andelen nyregistrerade företag är 
hög, att skattesatsen är låg och att soliditeten för kommunkoncernen är hög. 

Bland de sociala kriterierna ingår bland annat att andelen behöriga till yrkesprogram i årskurs 9 och 
medellivslängden är hög, högt skattat hälsoläge och även hög tillit bland stadens invånare samt en liten andel 
barn i ekonomiskt utsatta hushåll och få hushåll med försörjningsstöd. 

Bland de miljömässiga kriterierna ingår bland annat låga utsläpp av växthusgaser per invånare, andelen skyddad 
natur, lite hushållsavfall samt låg energianvändning per invånare. I två av kriterierna i sammanställningen, 
valdeltagande och andelen hushållsavfall som materialåtervinns, tillhör Solna den lägsta kvartilen. Sammantaget 
innebär sammanvägningen av ekonomiska, sociala och miljömässiga kriterier att Solna tillhör toppskiktet bland 
hållbara kommuner. 

Kolada har på uppdrag av Finansdepartementet även en sammanställning av hållbara nyckeltal, som är baserad 
på målen i FN:s Agenda 2030. I denna tillhör Solna översta kvartilen i 29 av 51 tillgängliga nyckeltal och den 
lägsta kvartilen i 3 av nyckeltalen. Detta är också ett fortsatt högt resultat, där Solna tillhör toppskicket i riket. 

Ett fokusområde i stadens miljöpolicy är hållbar stadsutveckling. En resvaneundersökning under våren 2022 för 
de omkring 22 000 som arbetar i Arenastaden i Solna, visar att över 80 procent reser klimatsmart till och från 
sina arbetsplatser i Arenastaden (kollektivtrafik, elfordon, cykel eller promenerar). Det är det högst uppmätta 
värdet av hållbart resande hittills i tio analyserade stadsdelar runt om i Sverige. Andelen bilister som nyttjar bil till 
arbetet veckans alla dagar har sjunkit från 49 procent till 12 procent, vilket pekar på att resvanorna blivit betydligt 
mer flexibla sedan mätningen 2019. Resultatet visar också en minskning av klimatavtrycket med 46 procent sedan 
basmätningen 2019, där ökad andel elfordon och cyklister/gångtrafikanter samt ett mer flexibelt arbetssätt är de 
tre främsta förklaringarna till utsläppsminskningen. 

Nyckeltalet "Växthusgasutsläpp per invånare" visar att staden fortsätter minska sina geografiska utsläpp från 1,52 
ton per invånare 2019 till 1,38 ton per invånare 2020 (senast tillgängliga siffror). Utsläppen har kontinuerligt 
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minskat sedan mätningarna började och är mer än halverade jämfört med startåret 1990 (4,1 ton/invånare). 
Utsläppen i Solna ligger långt under medel i riket (4,5 ton/invånare) och Solna tillhör de tiotalet kommuner med 
lägst utsläpp per invånare. 

Viktiga aktiviteter som bidrar till måluppfyllelse är: 

• Implementering av de fyra strategierna i översiktsplanen, som ska möjliggöra att Solna ska fortsätta att 
växa hållbart pågår.  

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

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

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

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

 Målet uppfylls i år 

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

Ett stort fokus har fortsatt legat på att fortsätta att utveckla Solna till en än mer attraktiv stad att leva och verka i. 
Arbetet har utgått ifrån översiktsplanens intentioner om att Solna ska växa på ett ekonomiskt, miljömässigt och 
socialt hållbart sätt. Det har tecknats principöverenskommelser dels med Järvastaden AB om att påbörja 
detaljplanearbete som möjliggör nya bostäder i Järvastaden, dels med Balder om utveckling av nya bostäder i 
kvarteret Byggmästaren. Avtal har också tecknats med Fabege och Skanska Fastigheter om medfinansiering av 
överdäckningen vid Solna station. Därutöver har detaljplaner med tillhörande exploateringsavtal beslutats, som 
möjliggör nya arbetsplatser i kvarteret Tygeln vid Solna station och en regionalnätstation vid Solnavägen. 

Vidare har kommunstyrelsen beslutat om att bygga en ny F-3 skola i Järvastaden med kapacitet för 240 barn och 
att bygga om Vasalunds simhall och Vasalundshallen till en ny idrottshall och andra lokaler för idrotten samt att 
rusta upp Skytteholms idrottsplats och Solnahallen. Kommunstyrelsen har även beslutat om en avsiktsförklaring 
med 4H om att etablera en 4H-gård på Överjärva gård för att vidareutveckla bland annat hästverksamheten på 
gården. 

Under 2022 har arbetslösheten minskat jämfört med 2021. Den totala arbetslösheten i Solna var i augusti 4,6 
procent, vilket är 1,1 procentenheter lägre jämfört med augusti 2021 och även lägre jämfört med både 
Stockholms län (6,4 %) och riket (6,6 %). Arbetslösheten i Solna är därmed tillbaka på den låga nivå som var 
innan pandemins start våren 2020. Den nedåtgående trenden märks både bland ungdomar och utrikesfödda i 
Solna. 

Försörjningsstödet ligger fortsatt på låga nivåer. Antalet hushåll med ekonomiskt bistånd har minskat i jämförelse 
med samma period föregående år, från 311 hushåll 2021 till 231 hushåll 2022. Medelbiståndet per månad har 
ökat från 9 573 kr till 9 828 kronor per månad, men antalet hushåll som haft utbetalning varje månad har minskat 
i jämförelse med samma period föregående år från 42 till 32. 

Staden har haft ett fortsatt fokus på att få Solnabor i jobb. Under perioden har 76 personer varit inskrivna i 
åtgärder hos arbetsmarknadsgruppen (arbetsträning samt anställning i olika former, främst OSA). Sju personer 
har gått från arbetsmarknadsgruppen till självförsörjning genom annan sysselsättning, pension eller a-kassa. 
Därutöver har 406 ungdomar erbjudits sommarjobb i samarbete med stadens förvaltningar, det lokala 
näringslivet och föreningslivet, vilket är den högsta siffran någonsin i Solna. 

Tryggheten i verksamheterna är fortsatt god. Brukarundersökningen i förskolan visar att 96 procent av 
vårdnadshavarna upplever att deras barn är trygga på förskolan. I enkäten för elever i årskurs 3 har 94 procent av 
eleverna i kommunala skolor och 95 procent av eleverna i fristående skolor svarat att de känner sig trygga i 
skolan. Resultatet för årskurs 5 visar att 89 procent av eleverna i både kommunala och fristående skolor känner 
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sig trygga i skolan, vilket är högre än föregående år och högre än riket. I resultatet för elever i årskurs 8 finns 
fortsatta utvecklingsbehov kring trygghet och studiero. Sammantaget visar ovan att insatser som görs i förskola 
och skola ger önskat resultat. Individuppföljningarna inom äldreomsorgen visar att nästintill alla brukare känner 
sig trygga med sin hemtjänst och på sitt särskilda boende. 

Viktiga aktiviteter som bidrar till måluppfyllelse är: 

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

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

• Fortsatt utveckling av stadens trygghetsarbete med inriktning på utveckling och förvaltning av den 
offentliga miljön, närvaro och sammanhållning i samhället och trygga verksamheter samt nya 
medborgarlöften med polisen. Ett särskilt geografiskt fokus har legat på Hagalund och Västra skogen. 

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

• Stadens arbete med att utveckla stadsmiljön och stadens fastighetsbestånd. 

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

 Målet uppfylls i år 

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

I Solna finns en dynamisk arbetsmarknad med över 10 200 företag i olika storlekar och branscher. Det handlar 
om allt från stora multinationella till småföretag och från högteknologiska företag till tjänsteföretag. Trots 
pandemin fortsätter företagens stora intresse för etablering i Solna, inte minst från kunskaps- och tjänsteintensiva 
företag. Några av de företag som har etablerat sig i Solna under den senaste tiden är E.on, MW-group och Office 
Management. Staden är också en stark nyföretagarplats och är femma i riket i Småföretagarnas årliga rankning. 
Solna rankas även fortsatt som en av Sveriges mest företagsvänliga kommuner i Svenskt Näringslivs årliga 
rankning. 

Näringslivet i Solna, och i länet, domineras av kunskaps- och tjänsteintensiva verksamheter som har påverkats av 
pandemin och av lågkonjunkturen. Många företag har bromsat in och det gäller inte minst företag inom hotell- 
och restaurangbranschen. Antalet gästnätter har efter pandemin återhämtat sig med en fortsatt ökning under 
2022. Utöver övernattande gäster finns ett betydande antal dagbesökare till evenemang och besöksmål såsom 
Mall of Scandinavia och Kungliga Nationalstadsparken. 

Inom ramen för stadens verksamheter har arbetet fortsatt, framför allt inom kultur- och fritidsnämnden, med att 
utveckla Solna som besöks- och upplevelsestad. Ett flertal publika kulturevenemang har ägt rum såsom 
exempelvis firandet av nationaldagen i Hagaparken i samarbete med bland annat Kungliga Operan, 
valborgsfirandet i Skytteholmsparken och gårdsdagar på Överjärva gård. Ett särskilt fokus har legat på att 
arrangera aktiviteter för ungdomar i samarbete med föreningslivet, framför allt under sommaren. 

Viktiga aktiviteter som bidrar till måluppfyllelse är: 

• Arbetet med att utveckla Solna som idrottsstad. Den nya simhallen på Ulriksdals idrottsplats står färdig 
under hösten 2022 och byggnationen av en ny idrottsplats för fotboll i Järvastaden har påbörjats. Beslut 
har fattats dels om att bygga om den gamla simhallen och övriga lokaler i Vasalundshallen till nya 
idrottslokaler, dels om att rusta upp Skytteholms idrottsplats och Solnahallen. 

• Arbetet med utvecklingen av Överjärva gård som kulturmiljö och besöksmål tillsammans med 
föreningslivet, näringslivet och lokala aktörer. En avsiktsförklaring har tecknats med 4H om att etablera 
en 4H-gård på Överjärva gård. Parallellt genomförs ett program med aktiviteter inom natur, djur, kultur 
samt friluftsliv, naturskolan vidareutvecklas, byggnaderna restaureras och gårdsmiljön rustas upp. 

• Staden är, enligt bosättningslagen, skyldig att ta emot och bosätta nyanlända som har fått permanent 
uppehållstillstånd. Solnas kommuntal från Migrationsverket var 80 nyanlända under 2022 och kommer 
preliminärt att vara 89 under 2023. Åtagandet ställer krav på ett fortsatt nära samarbete för att ordna 
boende, skolgång, samhällsorientering med mera som ger de nya solnaborna en bra start på livet i 
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Sverige. Parallellt är staden, liksom övriga kommuner i landet, sedan 1 juli 2022 skyldiga att ordna 
boendeplatser till skyddsbehövande från Ukraina utifrån massflyktsdirektivet. Under 2022 uppgår Solna 
stads kommuntal till 155 skyddsbehövande, som staden ska ordna boendeplatser för. 

Byggnadsnämnden 

Nämndmål 

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

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

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

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

sammanhållen, levande och hållbar stadsmiljö med ett modernt transportsystem. 

 Målet uppfylls i år 

Nämnden följer intentionerna i Översiktsplanen och arbetar i både plan- och bygglovsprocessen för att skapa 
förutsättningar för effektivt markutnyttjande, en tät stadsstruktur och ett resurseffektivt byggande samtidigt som 
stadens grönområden värnas. 

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

Viktiga aktiviteter som bidrar till måluppfyllelse är: 

• Nämnden har beslutat godkänna två detaljplaner som möjliggör för bland annat nya kontorshus och en 
regionnätstation. Detaljplanerna är kvarteret Tygeln 1 och 3 i Arenastaden (52 600 kvm BTA) och 
kvarteret Tomteboda 10 (regionnätstation). 

• Bygglov har beviljats för flera flerbostadshus i olika projekt längs med Solnavägen: kvarteret Tomteboda 
2 (124 bostäder), kvarteret Banken (116 bostäder) och kvarteret Liraren (514 bostäder). I Järvastaden, 
kvarteret Gulmåran, beviljades bygglov för flerbostadshus med 157 bostäder. Bygglov har också beviljats 
för ett nytt kontorshus, The Gardens (20 400 Kvm BTA) i Ulriksdal samt för regionnätstationer i Järva 
krog och i Tomteboda. 

• Slutbesked har givits för 310 bostäder varav 167 lägenheter i Stora Frösunda, 96 lägenheter i Råsunda, 
21 radhus i Järvastaden, 15 radhus i Ulriksdal samt 11 bostäder i övriga Solna.  

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

skapa en öppen och inkluderande planprocess. 

 Målet uppfylls till stor del i år 

En öppen och inkluderande planprocess nås genom aktiv kommunikation av projekten, inbjudan till dialog, 
tydlig annonsering, bra samrådsmöten, god tillgänglighet och gott bemötande. 

Då erfarenheterna från digitala informations- och dialogmöten under pandemin har varit goda har nämnden valt 
att fortsätta med digitala samrådsmöten även efter att samhället har öppnats upp igen. Digitala dialoger har 
kompletterats med fysiska samrådsmöten när detta har gett mervärde. Nämnden har också fortsatt att utveckla 
kommunikationen med solnaborna med syfte att skapa förutsättningar för ökad delaktighet i planprocessen. 

Aktiviteter som bidragit till måluppfyllelse är 

• Information om pågående detaljplaneprojekt uppdateras och kommuniceras löpande på bland annat 
stadens web och sociala medier i samarbete med stadens kommunikationsavdelning. 

• Under perioden har nämnden genomfört samråd av fyra detaljplaner. Samrådsfilmer har presenterat 
detaljplaneförslagen inför tre samråd.   

• Ett projekt för att digitalisera och därmed effektivisera hanteringen av samrådsyttranden har påbörjats. 
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• I juni genomförde nämnden tillsammans med Signalisten och Wåhlins en medborgardialog i form av ett 
öppet hus i Bagartorp centrum. Ett hundratal medborgare deltog och gav sina synpunkter på 
utomhusmiljön i Bagartorp. Samtidigt genomfördes en trygghetsvandring för barn med barn- och 
utbildningsförvaltningen med syfte att få med barnperspektivet i stadsutvecklingen. 

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

solnabor och företagare. 

 Målet uppfylls delvis i år 

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

Under perioden har den ökning av inkomna ärenden som vi sett årligen de senaste åren mattats av. Totalt inkom 
418 lov- eller anmälningsärenden under perioden januari till juli. (2021: 462). Det är framför allt antalet bygglov 
som har minskat jämfört med samma period 2021. Minskningen kan vara ett första tecken på den allmänna 
inbromsningen i byggbranschen. I stort sett har inget ärende, efter att ärendet varit komplett, dragit ut på tiden. 
Lagstiftarens krav på handläggningstider har klarats förutom i två lovärenden och två anmälningsärenden, där 
avgiften har reducerats. Under perioden inkom 58 beställningar av nybyggnadskartor (2021: 84) och nämnden 
initierade 18 tillsynsärenden (2021: 29). 

Servicemätningen Löpande Insikt undersöker kundernas upplevelse av kommunens service. Serviceupplevelsen 
presenteras i form av ett Nöjd Kund-Index (NKI) där kundnöjdhet mäts på en skala från 0-100. Resultatet i 
servicemätningen för myndighetsområdet bygglov under 2021, som presenterades under 2022, var NKI 63, 
vilket är en högre nivå jämfört med året innan (2020: NKI 55). Prioriterade utvecklingsområden för att öka den 
upplevda kvaliteten är enligt mätningen tillgänglighet och effektivitet. Resultatet för 2022 års ärenden kommer 
under våren 2023. 

Under året har åtgärder genomförts för att både effektivisera ärendehanteringen och utveckla servicen i 
bygglovsprocessen. Sammantaget förväntas åtgärderna på sikt ha en positiv påverkan på verksamheten ur ett 
service-, kvalitets- och effektivitetsperspektiv. 

Viktiga aktiviteter som bidrar till måluppfyllelse är 

• På plan- och geodataenheten har vakanser tillsatts. 

• Alla medarbetare har deltagit på kompetensutveckling i medveten kommunikation. Djupintervjuer med 
ett trettiotal företag och bostadsrättsföreningar för att förstå förbättringsbehoven i bygglovsprocessen.  

• Ett projekt för att implementera integrerade e-tjänster har startats och implementering har påbörjats för 
ärenden som gäller skyltlov och balkonginglasningar.  

• Workshops för att inventera bygglovsinformationen på Solna.se har genomförts och ett 
utvecklingsprojekt planeras tillsammans med kommunikationsavdelningen. 

• En ny dokument- och informationshanteringsplan har tagits fram och arbetet för att införa ett e-arkiv 
har påbörjats. Arbetet med att utveckla administrativa processer har fortsatt. Under perioden har 
uppgiftsfördelningen mellan olika yrkesroller på administrativa avdelningen setts över med målet att 
säkerställa framtida kompetensförsörjning och en stabil och effektiv serviceorganisation.  

Tekniska nämnden 

Nämndmål 

 Solna ska ha en ren, snygg och trygg stadsmiljö. 

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

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

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

 Tekniska nämnden ska hålla hög kvalitet på service och myndighetsutövning och bidra till nöjda solnabor och företagare. 
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Solna ska ha en ren, snygg och trygg stadsmiljö. 

 Målet uppfylls delvis i år 

Målet bedöms av de aktiviteter som genomförts samt av nyckeltal. Den sammantagna bedömningen är att målet 
kommer att delvis uppfyllas i år baserat på genomförda och planerade aktiviteter. 

Tillsammans med Håll Sverige Rent genomförs varje år skräpmätningar i ett antal centrala stadsdelar i Sverige. I 
Solna har skräpmätningar genomförts i centrala Solna och i Bergshamra. Resultatet av årets mätningar i centrala 
Solna uppgår till 4,65 skräpföremål per 10 kvm. Detta är högre än förra året men i linje med tidigare år. 
Skräpmätningen i Bergshamra visar på en fortsatt minskning av antalet skräpföremål (2020: 
2,91, 2021: 1,81, 2022: 1,77). Antalet anmälda klotterärenden hittills i år uppgår till 835 stycken, att jämföra med 
686 stycken för samma period 2021. Måttet energianvändning per gatubelysning kommer att redovisas i 
årsbokslutet. Åtgärder för att förbättra måttet pågår löpande genom utbyte av armaturer med hög effekt mot mer 
energieffektiv belysning. 

Viktiga aktiviteter som bidrar till måluppfyllelse är: 

• Renovering av Rosenträdgården i Hagalundsparken. 

• Reinvesteringar i grönområden såsom upprustning av en fickpark i centrala Huvudsta, Klockarparken 
samt Stenhuggarparken. 

• Upprustning av strandpromenaden längs med Huvudsta strand.  

• Armaturutbyten, till exempel längs med Ulriksdals slottsallé. 

• Ökad städfrekvens sommartid i stadens offentliga miljö. 

• Utbyte av papperskorgar enligt plan. 

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

 Målet uppfylls till stor del i år 

Målet bedöms av de aktiviteter som genomförts samt av nyckeltal. Den sammantagna bedömningen är att målet 
kommer att uppfyllas till stor del i år baserat på genomförda och planerade aktiviteter. 

Arbetet med att öka insamlingen av matavfall har fortsatt under 2022. Insamlat matavfall från hushåll har ökat 
jämfört med föregående år. Andelen hushåll som sorterar ut matavfall uppgår till 60 procent (2021: 58 %), totalt 
har 470 hushåll anslutit sedan årsskiftet. 

Mängd insamlat matavfall under januari tom juni var 544 ton matavfall från hushåll jämfört med 530 ton under 
2021. För verksamheter var motsvarande 1 180 ton jämfört med 2021 969 ton. 

Antalet verksamheter som sorterar ut matavfall uppgår till 175 stycken att jämföras med 160 under 2021. 

Självfinansieringsgraden för stadens avfallsverksamhet är god till och med augusti månad och ligger på samma 
nivå som 2021, det vill säga 109 procent. 

Viktiga aktiviteter som bidrar till måluppfyllelse är: 

• Informations- och kommunikationsinsatser med bostadsrättsföreningar kring matavfallssortering (en 
fjärdedel av alla föreningar som inte är anslutna till matavfallssortering har intervjuats kring deras 
möjlighet och intresse för anslutning). Hemsidan har uppdaterats med stödmaterial för att underlätta för 
anslutning. 

• Stadens sammanhållna arbete med avfallsplanen, vilket innebär insatser tillsammans med SÖRAB för att 
uppnå periodmål och mål. Arbetet är inriktat på fem målområden; system efter behov, avfall förebyggs, 
material cirkulerar, matavfall samt skräp och nedskräpning. 

• Nytt driftavtal för insamling av hushållsavfall, där hämtningsregistrering införts med ett GIS-system som 
ger möjligheten att övervaka att tömning av avfallskärl sker enligt plan.  
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Solna ska ha en god framkomlighet, tillgänglighet och trafiksäkerhet för alla som bor och rör sig i 

staden. 

 Målet uppfylls till stor del i år 

Målet bedöms av de aktiviteter som genomförts. Den sammantagna bedömningen är att målet kommer att 
uppfyllas till stor del i år baserat på genomförda och planerade aktiviteter. Måtten för detta nämndmål kommer 
att bedömas i sin helhet i årsbokslutet. 

Viktiga aktiviteter som bidrar till måluppfyllelse är följande: 

• Åtgärder utifrån cykelplanens genomförandeprogram har fortlöpt med färdigställande av 
Evenemangsgatans cykelbana och cykelbana genom korsningen Solnavägen-Frösundavägen. 

• Beläggningsarbeten har utförts på till exempel centrumparkeringen vid Huvudstagatan, vid 
Skytteholmsskolan samt på Hagalundsgatan. 

• Gång- och cykelvägen genom Pampasparken har breddats och gång- och cykeltrafiken har separerats. 

• Kollektivkörfält har införts på Huvudstaleden och på del av Solna kyrkväg, vilket ökat framkomligheten 
för busstrafiken. 

Därutöver bistår tekniska nämnden miljö- och byggnadsnämnden och kommunstyrelsen i arbetet med 
detaljplanering samt planering för utbyggnaden av Mälarbanan, tunnelbanan och stombussnätet. 

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

 Målet uppfylls till stor del i år 

Målet bedöms av de aktiviteter som genomförts. Den sammantagna bedömningen är att målet kommer att 
uppfyllas till stor del i år baserat på genomförda och planerade aktiviteter. Måtten följs upp på årsbasis och 
redovisas i årsbokslutet. 

Viktiga aktiviteter som bidrar till måluppfyllelse är följande: 

• För att säkerställa rätt antal skolplatser i norra Solna har Ringens förskola byggts om till skollokaler. 
Ombyggnationen omfattar bland annat nya ytskikt och ny ventilation. 

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

• Ett stort antal förskolor har under sommaren fått ny lekutrustning och andra insatser på gårdarna. 

• Vid Sunnanskolan har en helt ny spontanidrottsyta anlagts. Ytan innefattar en konstgräsplan, en 
basketplan och ett utegym. 

• På Råsundaskolan har taket på gymnastiksalen lagts om i sin helhet och det har installerats en helt ny 
hiss i mellanstadiebyggnaden. Gården framför mellanstadiet renoveras och kommer bli klar under 
hösten 2022. 

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

solnabor och företagare. 

 Målet uppfylls till stor del i år 

Målet bedöms av de aktiviteter som genomförts samt av nyckeltal. Den sammantagna bedömningen är att målet 
kommer att uppfyllas till stor del i år baserat på genomförda och planerade aktiviteter. 

Kontaktcenter hanterar cirka 2 000 ärenden per månad som rör tekniska nämnden. Nämndens svarsfrekvens, det 
vill säga andelen ärenden som besvaras inom utlovad tid (tre dagar) har ökat från 83 (2021) till 89 procent 
(januari-juli 2022). 

Tekniska nämnden deltar i Löpande insikts undersökning som mäter företagares upplevelse av ansökan om 
markupplåtelser. Undersökningen är upplagd enligt analysmodellen NKI (nöjd-kund-index) där kundnöjdhet 
mäts på en skala mellan 0-100 inom olika serviceområden. NKI för 2020 var 63 och under 2021 förbättrades 
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resultatet till NKI 70. Prognosen för 2022 är att samma nivå kommer att bibehållas eller bli något högre. 

År 2020 blev NUI, ”Nöjd-Upphandlings-Index” en del av undersökningen och 2021 anslöt Solna till NUI-
mätningen. Nämnden når även här ett gott resultat på NUI-skalan med 69 jämfört med snittet för riket, vilket är 
63. Undersökningen omfattar företag, inom olika områden, som medverkat i kommunens upphandlingar. För att 
öka NUI har nämnden under 2022 bland annat upprättat ett samarbete med näringslivsenheten som utmynnat i 
två genomförda upphandlingsseminarier i syfte att nå ut till Solnas företagare. 

Viktiga aktiviteter som bidrar till måluppfyllelse är följande: 

• Nämnden har tillsammans med kontaktcenter utvecklat arbetet för hantering och löpande uppföljning 
av inkommande ärenden för att säkerställa en god service och återkoppling. 

• Fortsatt arbete med den åtgärdsplan som har tagits fram för att öka kundnöjdheten inom nämndens 
myndighetsutövning, främst gällande markupplåtelse. 

• Proaktiv kommunikation gällande nämndens insatser genom information på stadens hemsida och sociala 
mediekanaler för att underlätta för kontaktcenter och medborgarna. 

Kultur- och fritidsnämnden 

Nämndmål 

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

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

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

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

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

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

 Målet uppfylls till stor del i år 

Biblioteket har erbjudit ett stort antal läsfrämjande aktiviteter. Sammantaget har cirka 3 500 barn och unga 
deltagit i 257 läsfrämjande aktiviteter som anordnats av biblioteksverksamheten under perioden januari - augusti. 
Aktiviteterna har skett i biblioteksrummet, digitalt och ute i stadsmiljön. Av dessa aktiviteter har 112 varit särskilt 
riktade mot åldersgruppen 6-18 år och haft cirka 1 900 deltagare, vilket är fler än tidigare år. År 2021 
genomfördes 78 aktiviteter med 1 670 deltagare 6-18 år. 

Antalet utlån har ökat med cirka 30 procent. Bakgrunden till detta är att 2021 påverkades av pandemin i hög 
utsträckning. Jämfört med åren innan pandemin (2016-2019) är utlåningssiffrorna för 2022 1,4 procent lägre än 
medelvärdet för perioden. 

Viktiga aktiviteter som bidrar till måluppfyllelsen är: 

• Det nya cykelbiblioteket har varit på plats på många olika platser i Solnas stadsmiljö exempelvis i 
Hagaparken, Skytteholmsparken och Hagalundsparken. Under sommaren erbjöds aktiviteter utomhus, 
så som parksagostunder för föräldralediga, författarträffar samt boktips för barn och unga. Exempelvis 
deltog biblioteket på AIK:s och Vasalunds fotbollsskolor och genomförde bokprat.  

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

• Genom ungdomssatsningen Stärkta bibliotek har fokusgrupper och författarbesök genomförts med 
ungdomar via stadens skolor. Tillsammans med skolorna har även projektet Bokjuryn genomförts med 
boksamtal, bokpresentationer och författarbesök. 
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Kultur- och fritidsnämnden ska möjliggöra för fler barn och ungdomar att delta i idrotts-, fritids- och 

kulturverksamhet i takt med att staden växer. 

 Målet uppfylls till stor del i år 

Måluppfyllelsen mäts genom nyckeltal och skriftliga beskrivningar av genomförda aktiviteter. Under perioden har 
drygt 294 000 tillfällen för aktivitetsstöd beviljats avseende barn och ungas föreningsaktiviteter. Det är cirka 30 
procent högre jämfört med tidigare år beroende på att pandemin inte längre medfört några restriktioner. 

Kulturskolan har under perioden haft 2 581 elever i sin kursverksamhet, vilket är högre än samma period tidigare 
år. Det är framför allt kortkurser som gett fler deltagare. Dans- och musikalkurserna hade ett stort tapp under 
pandemin, nu ser dock platserna ut att fyllas på. 

Under perioden har mötesplatserna haft ett snitt på 20 besökare per dag, vilket är högre än föregående år. 
Ökningen beror dels på en normalisering efter pandemin, dels på den satsning som har gjorts i Hagalund och 
Fabrik38. Fabrik38 har i snitt 30 besökare per dag. 

Viktiga aktiviteter som bidrar till måluppfyllelse är: 

• Fritidsverksamheten, biblioteksverksamheten och kulturskolan har tillsammans med föreningslivet 
anordnat sommarlovs- och helgaktiviteter för barn och ungdomar med ambitionen att nå nya 
målgrupper. 

• I samband med sommarlovsaktiviteterna erbjöds kostnadsfri utlåning av lek- och friluftsutrustning via 
Solna Sport och Lek. 

• Satsningen på trygghets- och gemensamhetsskapande aktiviteter i Hagalund har fortgått under perioden 
och varit mycket uppskattad. Framför allt kvällsfotbollen med AIK fotboll, basket med AIK basket samt 
grillning vid Fabrik38. Under försommaren invigdes den nya spontanidrottsytan med basketpitch, 
konstgräsyta för fotboll samt utegym och där har det under sommaren pågått en mängd aktiviteter både 
i fritidsverksamhetens regi och i föreningsregi.   

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

används effektivt och utvecklas utifrån ett stadsövergripande perspektiv. 

 Målet uppfylls till stor del i år 

Nämnden arbetar för att låta verksamheter samnyttja lokaler för effektivare användning av stadens samlade 
utbud av lokaler. Det kan till exempel handla om att en förening kan boka en lokal på kvällstid som används av 
verksamhet på dagtid. 

Måluppfyllelsen mäts genom skriftliga beskrivningar av genomförda aktiviteter. 

Viktiga aktiviteter som bidrar till måluppfyllelsen är: 

• I den nya simhallsbyggnaden ryms såväl kontorslokaler som en fullstor simhall.  

• Byggnaderna på Överjärva gård rustas för olika ändamål. Exempelvis kan Inspektorsbostaden finnas 
tillgänglig för konstnärlig verksamhet. Ett samarbete med 4H har även startats med ambitionen att 
öppna en 4H-gård på Överjärva gård under 2023.  

• På Skytteholms IP och Bergshamra IP har lokaler iordningställts för att möta föreningslivets behov av 
kontor och samlingsplatser. Något som bidrar till ökad vuxennärvaro och trygghet på 
idrottsanläggningarna. 

• Flera nya idrottsplatser är under utveckling för att säkerställa tillgången. Den nya idrottsplatsen i 
Järvastaden har påbörjats och beräknas stå klar 2023/2024 med tre fotbollsplaner (7-, 9- och 11-
spelsplan). Beslut har fattats om att utveckla Vasalundshallen till ett Idrottens hus med flera idrottshallar 
för inomhusidrott. Beslut har även fattats om att rusta upp Skytteholms IP.  

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

och föreningsliv. 

 Målet uppfylls i år 
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Måluppfyllelsen mäts genom skriftliga beskrivningar av genomförda aktiviteter. Samarbetena med Solnas kultur-, 
idrotts- och föreningsliv är fortsatt starkt och har utvecklats under perioden. 

Viktiga händelser som bidragit till måluppfyllelse är: 

• Sommarlovsprogrammet arrangerades i samverkan med föreningslivet AIK handboll, AIK basket, IFK 
Bergshamra, Apollon Solna FK och Solna FC. Aktiviteter arrangerandes i Skytteholmsparken (där Solna 
Sport & Lek har sin bas sommartid), Hagalund, Bagartorp och Bergshamra. Sommarkul genomfördes 
för de mindre barnen i Skytteholmsparken under sommarlovets två första veckor. Här gästade ett antal 
föreningar verksamheten på eftermiddagarna och erbjöd prova på aktiviteter. En prova på dag 
genomfördes i maj i Skytteholmsparken där ett femtontal föreningar deltog ihop med Solna Sport & 
Lek. 

• Kvällsaktiviteter har genomförts på flera platser i Solna under perioden. Det är föreningslivet som svarat 
för aktiviteterna i Ulriksdal, Bagartorp, Vasalundshallen och Hagalund. De föreningar som har varit 
aktuella är AIK fotboll, AIK basket och Solna FC. 

• Vinterhäng har under senhösten startat i Hagalund tillsammans med föreningslivet för att erbjuda 
trygghets- och gemensamhetsskapande aktiviteter i stadsdelen med fokus på ungdomar. Helghäng i 
Hagalund är fortsatt populärt och i och med att den nya spontanidrottsytan i Hagalund invigdes i början 
av sommaren finns ytterligare en bra plats att genomföra aktiviteter för ungdomar på. 

• Nationaldagsfirandet Operan i Haga genomfördes återigen i full skala. Hela 30 000 besökare kom till 
Hagaparken den 6 juni.  

• En avsiktsförklaring med 4H har inletts om att etablera en 4H-gård på Överjärva gård. Gårdsdagar har 
arrangerats på Överjärva gård i nära samarbete med kultur- och föreningsliv.   

Skolnämnden 

Nämndmål 

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

 Utbildningen ska vara tillgänglig och anpassas efter alla elevers förutsättningar. 

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

eller yrkeslivet. 

 Målet uppfylls till stor del i år 

Elevresultat Lå 21/22 Lå 20/21 Lå 19/20 

Elever i åk 9 som uppnått kunskapskraven i alla ämnen    

Hemkommun, %  81,6 82,7 

Kommunala skolor, % 77,2 73,9 74,8 

Elever i åk 9 som är behöriga till yrkesprogram    

Hemkommun, %  90,2 93,1 

Kommunala skolor, % 89,3 86 90,2 

Elever i åk 9, meritvärde, genomsnitt (17 ämnen)    

Hemkommun  255 254 

Kommunala skolor 235,3 238,9 236,4 

Den officiella statistiken med resultat för läsåret publiceras först under september och av den anledningen 
redovisas inte resultaten för läsåret 2021/2022 när det gäller hemkommunen (folkbokförda i Solna) i tabellen 
ovan. När det gäller elever i Solnas kommunala skolor har preliminära resultat för läsåret 2021/2022 hämtats från 
stadens lärportal Infomentor. 

De preliminära elevresultaten för årskurs 9 på Solnas kommunala skolor visar på en förbättring jämfört med 
föregående läsår. Andelen elever som uppnått kunskapskraven i alla ämnen har jämfört med föregående år ökat 
från 73,9 procent till 77,2 procent. Andelen elever med behörighet till yrkesprogram har också ökat från 86,0 
procent till 89,3 procent. Det genomsnittliga meritvärdet har minskat något till 235,3 jämfört med 238,9 
föregående år. 

Viktiga aktiviteter utifrån nämndens strategi för förbättrade kunskapsresultat, som bidrar till måluppfyllelse är: 

• Fortsatt arbete med En lärarroll i förändring 
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Utifrån den översyn av lärares arbetsuppgifter som genomfördes 2020 fortsätter arbetet med att öka 
elevernas tillgång till en behörig lärare. Arbetet har resulterat i en positiv utveckling av andelen behöriga 
lärare. Under läsåret togs ett gemensamt beslut i rektorsgruppen att avsluta samtliga försteläraruppdrag 
och göra nyrekryteringar utifrån varje skolas behov av utvecklingsinsatser inom områdena 
kunskapsresultat, trygghet och studiero. Arbetslagsledarens roll har analyserats och kartlagts och mandat, 
tid och avgränsning har beslutats i rektorsgruppen. Årskursmentorer är rekryterade på Råsundaskolan 
för att avlasta lärarna i det sociala ansvaret. Positiva effekter syns men tydligheten i rollen och uppdraget 
behöver fortsätta utvecklas. 

• Fortsatt utveckling av det systematiska kvalitetsarbetet 
Ett tydligt syfte med kvalitetsarbetet är att säkerställa att eleverna får rätt insatser och att rektor 
prioriterar resurser utifrån behov och resultat. Utifrån rektorernas analys och en helhetsbild av 
verksamheten kan skolchefen även omfördela resurser mellan skolor enligt uppdrag i nämndens 
principer för resursfördelning. Rektorsgruppen och skolchef har de två senaste läsåren haft 
utvecklingsinsatser från Högskolan i Dalarna via Samverkan bästa skola. Fokus på insatsen är det 
systematiska kvalitetsarbetet och ansvarsfördelning mellan huvudman och rektor. Fortbildningen har 
fokuserat på ledarskap, förbättringsarbete, utvärdering av mål och analys. Lovskola har organiserats på 
respektive skola och har genomförts kontinuerligt under läsårets lov med goda resultat.  

• Ta fram en handlingsplan för att öka skolnärvaron 
En rutin för arbetsgång och vägledning vid frånvaro för att stödja arbetet på skolorna har tagits fram. 
Arbetet med att ta fram en handlingsplan för att öka skolnärvaron påbörjades under våren. 

• Utveckla Solnas naturskolas verksamhet på Överjärva gård 
Under våren har förberedelser och planering för att utöka naturskolans verksamhet genomförts. Inför 
läsårsstart har antalet pedagoger utökats med en tjänst för att möjliggöra för fler klasser att delta i 
naturskolan. 

• Utöka samverkan med fristående skolor i Solna 
Arbetet med att öka samverkan med fristående skolor har planerats utifrån tre identifierade områden; 
information, samverkan och kunskapsdelning. Under hösten planeras en kvalitetsdag för kommunala 
och fristående skolor. Syftet med dagen är att utbyta erfarenheter och lyfta goda exempel från 
verksamheterna. Fokusområde för dagen kommer att vara särskilt stöd.  

• Ta fram en plan för implementering av ändrade kursplaner och läroplaner 
Ändrade kursplaner och läroplaner tillämpas på utbildningar från och med höstterminen 2022. En plan 
för implementering togs fram i början av året. Under våren genomfördes en föreläsning med Skolverket 
och ytterligare två fortbildningstillfällen är inplanerade till hösten för samtliga lärare.  

Utbildningen ska vara tillgänglig och anpassas efter alla elevers förutsättningar. 

 Målet uppfylls till stor del i år 

För 2022 har elevenkäten genomförts i egen regi, då Solna kommun inte får Skolinspektionens enkät detta år. 
Det är elever och vårdnadshavare i åk 3, 5 och 8 som fått möjlighet att svara på enkäten. 

Skolinspektionen genomför skolenkäten i respektive kommun vartannat år för årskurserna 5 och 8. 
Skolinspektionen har beslutat att det från år 2022 är elever i årskurs 8 som ska svara på skolenkäten i stället för 
elever i årskurs 9. Nedan finns resultatet för årskurs 9 redovisat för 2020 och 2021 för att årets resultat ska kunna 
jämföras med tidigare år, dessa värden är markerade med en *. 

Elevenkät 2022 2021 2020 

Jag känner mig trygg i skolan, andel positiva svar %    

Elever i åk 3 kommunal skola 94 - 93 

Elever i åk 3 fristående skola 95 - 88 

Elever i åk 5 kommunal skola 89 85 87 

Elever i åk 5 fristående skola 89 87 - 

Elever i åk 5 samtliga skolor i riket 85 86 86 

Elever i åk 8 kommunal skola 75 80 * 86 * 

Elever i åk 8 fristående skola 86 83 * - 

Elever i åk 8 samtliga skolor i riket 80 - - 

Svarsfrekvensen på enkäten har ökat för samtliga årskurser. Den största ökningen ser vi i årskurs 8 där 
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svarsfrekvensen ökat från 68 procent år 2021 till 81 procent år 2022. Resultatet av enkäten för elever i årskurs 3 
visar bra resultat inom samtliga områden både för kommunala och fristående enheter. När det gäller området 
trygghet har 94 procent av eleverna i kommunala skolor och 95 procent av eleverna i fristående skolor svarat att 
de känner sig trygga i skolan. Resultatet för årskurs 5 visar att 89 procent av eleverna i både kommunala och 
fristående skolor svarat att de känner sig trygga i skolan, vilket är högre än föregående år och riket. Resultatet för 
elever i årskurs 8 visar att trygghet och studiero fortsatt är ett utvecklingsområde för verksamheten. Resultaten 
behöver analyseras närmare på respektive enhet, då både Friendsenkäten och Stockholmsenkäten visar att en 
högre andel av eleverna trivs och känner sig trygga i skolan än vad elevenkäten visar. 

Viktiga aktiviteter som bidrar till måluppfyllelse är: 

• Fortsatt arbete med utveckling av undervisningen 
Under läsåret 2021/2022 har fortbildning genomförts via utvecklingsledarna till samtliga lärare i 
grundskolan inom områdena tillgängligt lärande, differentierad undervisning, explicit undervisning och 
studieteknik. Materialet till fortbildningen finns tillgängligt i Kompetensportalen och riktade insatser 
samt fördjupning av områdena fortsätter under läsåret 2022/2023 utifrån skolornas specifika behov. 
Nya förstelärare har tillsatts utifrån skolornas behov av utvecklingsinsatser inom områdena 
kunskapsresultat samt trygghet och studiero. 

• Införa central särskild undervisningsgrupp 
Genom att ha startat upp särskilda undervisningsgrupper i skolorna har organisationen för särskilt stöd 
stärkts. Under våren planerades för starten av en central särskild undervisningsgrupp. Tydliga och 
likvärdiga ansökningskriterier togs fram och den första ansökningsomgången genomfördes i maj. En 
referensgrupp bestående av tvärprofessionell kompetens är den beslutande instansen på individ- och 
gruppnivå. I augusti startade den centrala särskilda undervisningsgruppen med placering på 
Ulriksdalsskolans annex. En första utvärdering av verksamheten är planerad till september. 

• Uppstart av en kommunal gymnasiesärskola  
Planering inför uppstart av en kommunal gymnasiesärskola har pågått under läsåret och i augusti började 
de första eleverna på Solna gymnasiesärskola. Enheten erbjuder det individuella programmet med 
möjlighet att läsa ämnesområden. Skolan ligger i samma lokaler som grundsärskolan för att kunna 
använda sig av samordningseffekter när det gäller lokaler, personal och organisation. Skolan startar med 
en mindre grupp elever och kommer att byggas ut successivt de kommande åren. Gymnasiesärskolan 
omfattar totalt fyra års skolgång. Den nya skolan innebär att staden kan erbjuda en sammanhållen 
skolgång från första årskurs i grundsärskolan till den sista i gymnasiet och stötta eleverna genom hela 
skolgången och ut i arbetslivet eller till vidare studier. 

• Ökad trygghet och studiero i klassrummet 
Fortbildning har genomförts för att öka kompetensen när det gäller anpassningar i klassrummet så att 
alla elever har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen och ges möjlighet att fokusera på lärandet. 
Råsundaskolan har rekryterat årskursmentorer till årskurs 7-9 för att stötta eleverna med sociala frågor 
och öka tryggheten. Utvärderingen visar att insatsen ger effekt men att den behöver fortsätta utvecklas 
för att säkerhetsställa att effekten kvarstår över tid. Kartläggning och analys av värdegrundsarbetet på 
respektive skola kommer att ligga till grund för det fortsatta arbetet under hösten. Ett avtal med 
stiftelsen Friends har tecknats för tre år som ett stöd i verksamhetens arbete. Den 1 augusti kom även ny 
lagstiftning som ger lärarna mer verktyg att hantera klassrumssituationen kopplat till trygghet och 
studiero.  

Barn- och förskolenämnden 

Nämndmål 

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

 Vårdnadshavarna är nöjda med förskolan och den pedagogiska omsorgen. 

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

 Målet uppfylls till stor del i år 

Uppföljning av nämndmålen sker dels genom nyckeltal/mått, dels genom skriftliga beskrivningar av genomförda 
aktiviteter. Statistik gällande barngrupper och personalens kompetens för år 2022 publiceras i slutet av april 2023 
och redovisas därför inte i tabellen nedan. 
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Nyckeltalsbeskrivning 2022 2021 2020 2019 

Barn per barngrupp i förskola     

Kommunal regi, antal  16,3 16,4 16,3 

Enskild regi, antal  16,2 16,1 17,1 

Personaltäthet, barn per heltidstjänst     

Kommunal regi, antal  5,7 5,3 5,5 

Enskild regi, antal  5,6 5,5 5,5 

Barn per heltidsanställd förskollärare     

Kommunal regi, antal  18,3 20,4 23,4 

Enskild regi, antal  23 24,4 26,6 

Heltidstjänster i förskolan med förskollärarlegitimation     

Kommunal regi, %  31 26 23 

Enskild regi, %  25 22 21 

Mitt barn känner sig tryggt i förskolan     

Kommunal regi, % 94 95 94 90 

Enskild regi, % 95 96 95 94 

Den strukturella kvaliteten i förskolan har förbättrats på flera områden. Under 2021 har fokus varit att öka 
andelen förskollärare och barnskötare ytterligare. Statistiken visar att antalet legitimerade heltidsanställda 
förskollärare har ökat och att Solnas kommunala förskolor nu ligger i samma nivå som andra kommuner i länet 
men lägre än riket. Andelen heltidstjänster med förskollärarlegitimation har ökat till 31 procent jämfört med 26 
procent föregående år. Även antal barn per heltidsanställd förskollärare har förbättrats från 20,4 år 2020 till 18,3 
år 2021. De kommunala förskolorna eftersträvar att ha minst en utbildad förskollärare per avdelning. 

Antal barn per heltidsanställd i de kommunala förskolorna har ökat från 5,3 barn per heltidsanställd till 5,7 barn, 
vilket är något högre än övriga kommuner i Stockholms län samt i riket. Barngruppernas storlek har minskat 
något jämfört med föregående år och är nu på samma nivå som 2019. Under våren deltog verksamheten i 
Skoljobbsmässan för att i ett tidigt skede fånga upp nyutexaminerade förskollärare. Lokalanpassningar för att 
möjliggöra att dela in barnen i mindre grupper under dagen pågår enligt plan. De extra insatserna förväntas visa 
resultat både när det gäller personaltäthet, antal förskollärare och barngruppernas storlek. 

Resultatet av brukarundersökningen visar att en hög andel av vårdnadshavarna, både på kommunala och 
fristående förskolor, har svarat att deras barn känner sig trygga i förskolan. 

Viktiga aktiviteter som bidrar till måluppfyllelse är: 

• Fortsatt utveckling av kvaliteten i förskolan 
För att förbättra kvaliteten i Solnas förskolor arbetar förskolorna utifrån Strategi för ökad kvalitet i 
förskolan. Ett arbete med att revidera strategin har påbörjats. Det språkutvecklande arbetet i förskolan 
har resulterat i att barnen har goda kunskaper med sig när de börjar i förskoleklass. Resultatet visar sig 
bland annat i den språkscreening som genomförs i förskoleklassen. Arbetet med att ta fram ett 
självskattningsverktyg, Kvalitetskompassen, som ska ingå i förskolornas kvalitetsrapport är påbörjad. 
Pedagogisk dokumentation i Infomentor, används idag men det ser olika ut på förskolorna så arbetet för 
att säkerställa likvärdighet behöver fortsätta. Sex nya försteförskollärare tillsattes under vårterminen med 
uppdraget att utveckla lärandet i förskolan. Ett arbete har gjorts i två av områdena för att utveckla 
barnhälsans arbete med tidiga insatser och systematik för särskilt stöd. De övriga områdena ska 
successivt involveras under kommande läsår. Digital fortbildning har skett till samtlig personal och 
pedagogisk dokumentation i Infomentor görs av verksamheterna men behöver fortsätta utvecklas för att 
säkerställa likvärdighet. Gemensam satsning på utomhuspedagogik har genomförts med stöd av 
Naturskolan.  

• Fortsatt arbetet med den strukturella kvaliteten i förskolan 
Flera utvecklingsinsatser har påbörjats och genomförts under läsåret. Fyra moduler från 
förskollärarprogrammet har erbjudits barnskötare i verksamheten. Två moduler är genomförda och 
resterande två genomförs under höstterminen. Vidareutbildning för förskollärare inom specialpedagogik 
startade i juni och fortsätter under höstterminen. Studenter är en viktig rekryteringsgrupp och under 
höstterminen ska en handledarutbildning genomföras för att öka kvalitén i verksamhetsförlagd 
utbildning (VFU). Samtliga rektorer har genomgått rektorsprogrammet och biträdande rektorer erbjuds 
successivt att genomgå utbildningen. 

• Utveckla processen för tillsyn av fristående förskolor och enskild pedagogisk omsorg 
Ett utvecklingsarbete med ett digitalt verktyg som stöd i processen för tillsyn av fristående förskolor och 
enskild pedagogisk omsorg påbörjades under våren. Syftet med verktyget är att förenkla och effektivisera 
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inhämtning av underlag från de fristående enheterna och förbättra sammanställning och rapportering. På 
sikt ska även självskattningsverktyget Kvalitetskompassen ingå i det digitala verktyget för tillsyn. 

• Säkerställa kvaliteten på mat som tillagas i kök i egen regi. 
Arbetet har påbörjats och ett av förskoleområdena har skapat ett nätverk för kockar från de förskolorna 
som har ett eget tillagningskök. Ytterligare åtgärder planeras för att ge personalen i köken mer stöd vid 
exempelvis inköp av livsmedel så att det är enkelt att hitta livsmedel som uppnår de krav som finns i 
Solnas strategi för hälsosam och hållbar mat och även följer livsmedelsverkets rekommendationer. 

Vårdnadshavarna är nöjda med förskolan och den pedagogiska omsorgen. 

 Målet uppfylls till stor del i år 

Resultat av brukarundersökning. 

Nyckeltal 2022 2021 2020 2019 

Svarsfrekvens brukarundersökning     

Kommunal regi, % 67 45 55 63 

Enskild regi, % 67 54 55 52 

Sammanfattande omdöme andel positiva svar     

Kommunal regi, % 85 86 88 82 

Enskild regi, % 91 93 91 87 

Total Nöjd kund index (NKI)     

Kommunal regi 70 69 71 68 

Enskild regi 77 78 76 75 

Svarsfrekvensen på brukarundersökningen i förskola har ökat till 67 procent jämfört med 45 procent (kommunal 
regi) och 54 procent (fristående regi) föregående år. Svarsfrekvensen för 2022 är den högsta på flera år både när 
det gäller kommunal och fristående regi. Brukarundersökningen är ett viktigt verktyg för att mäta 
vårdnadshavarnas nöjdhet och servicekvaliteten i verksamheterna och en hög svarsfrekvens på 
brukarundersökningen är viktig för att kunna använda resultatet i kvalitetsarbetet. Insatser för att ytterligare höja 
svarsfrekvensen fortsätter. 

Nöjd kund Index (NKI) har ökat från 69 till 70 för kommunala enheter. För fristående enheter har NKI minskat 
från 78 till 77. Brukarundersökningen visar generellt på goda resultat för både fristående och kommunala enheter 
och det sammanfattande omdömet visar att 88 procent (kommunala 85 procent och fristående 91 procent) av 
vårdnadshavarna som svarat på enkäten är nöjda med verksamheten. 

I brukarundersökningen framgår att de kommunala förskolorna behöver fortsätta sitt arbete med att 
dokumentera barnens lärande och utveckling samt kommunicera kring den till varje vårdnadshavare. Även 
arbetet med att förbättra den generella informationen från förskolan till vårdnadshavare behöver fortsätta. 

Viktiga aktiviteter som bidrar till måluppfyllelse är: 

• Förbättrad information till vårdnadshavare 
Vårdnadshavare har under perioden erbjudits utbildningstillfällen i användningen av Infomentor. En 
gemensam mall för hur veckobreven ska se ut har tagits fram för att förbättra och likställa 
kommunikationen. Under hösten kommer ett av förskoleområdena att genomföra ett pilotprojekt där 
närvaron under lov anmäls direkt i lärplattformen Infomentor.  

• Öka nöjdheten hos vårdnadshavare 
Resultatet av brukarundersökningens visar på förbättringar generellt men det finns skillnader mellan 
förskolor, vilket behöver analyseras mer på enhetsnivå. Resultatet av brukarundersökningen visar att 
skillnaderna mellan fristående och kommunal verksamhet har minskat.  

Kompetensnämnden 

Nämndmål 

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

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

 Kompetensnämnden ska säkerställa att nyanlända ges goda förutsättningar för att starta sina nya liv. 
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Kompetensnämnden ska tillhandahålla ett gott stöd så att solnaborna kan ta tillvara egna resurser med 

målet att uppnå egen försörjning. 

 Målet uppfylls till stor del i år 

Under 2022 har arbetslösheten minskat jämfört med 2021. Den totala arbetslösheten i Solna var i augusti 4,6 
procent, vilket är 1,1 procentenheter lägre jämfört med augusti 2021 och även lägre jämfört med både 
Stockholms län (6,4 %) och riket (6,6 %). Arbetslösheten i Solna är därmed tillbaka på den låga nivå som var 
innan pandemins start 2020. Den nedåtgående trenden märks både bland ungdomar och utrikesfödda i Solna. 

Arbetslösheten bland ungdomar 18-24 år i Solna, har minskat från 7,1 procent augusti 2021 till 6,6 procent 
augusti 2022, vilket är fortsatt lägre jämfört med Stockholms län (7,4 %) och riket (8,4 %). Arbetslösheten bland 
utrikesfödda i Solna har under samma period minskat med 2,1 procentenheter till 7,3 procent, vilket är lägre 
jämfört med Stockholms län (12,7 %) och riket (16,2 %). 

Under perioden har 406 ungdomar erbjudits sommarjobb i samarbete med stadens nämnder, det lokala 
näringslivet och föreningslivet, vilket är den högsta siffran någonsin i Solna. 

Viktiga aktiviteter som bidrar till måluppfyllelse är: 

• Förbättrat systematiskt arbete med att få solnabor att gå från bidrag till egen försörjning via coachning, 
arbete, studier eller eget företagande. 

• Jobbfabriken på mötesplats Fabrik38 har hjälpt ett stort antal unga till jobb eller studier. 

• Relationsbyggande aktiviteter som syftar till att utveckla samarbetet med offentliga och privata 
arbetsgivare har genomförts. Totalt har 40 företagsbesök genomförts under perioden.  

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

hög nivå. 

 Målet uppfylls i år 

Totalt hade Solna 8 545 kursdeltagare inom vuxenutbildningen per augusti 2022, vilket är en ökning med 889 
kursdeltagare jämfört med under motsvarande period 2021 och kan förklaras med att det skett en ökning av 
elever som söker till Solna från andra kommuner. Andelen elever med minst godkänt betyg efter avslutad kurs är 
hög inom Solna stads vuxenutbildning och ligger på 90 procent, vilket är en ökning jämfört med motsvarande 
föregående år. Vuxenutbildningen genomförs av auktoriserade utbildningsanordnare. 

Viktiga aktiviteter som bidrar till måluppfyllelse är: 

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

• Ökad automatisering av administrativa processer. 

• Utveckla utbildning i svenska för invandrare. 

• Det nya auktorisationsavtalet har börjat gäller från och med 2022. Detta bidrar stort till kvalitetsarbetet 
och utvecklingen av auktorisationssystemet inom Vux Norrort. 

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

 Målet uppfylls i år 

Antalet nyanlända som har erhållit bostad och praktiskt stöd under perioden uppgår till 46 personer, varav 28 är 
kvotflyktingar. Alla nyanlända har erbjudits språkundervisning och samhällsorientering. Under perioden har även 
ett stort fokus legat på att förbereda mottagandet av skyddsbehövande från Ukraina. Under våren tilldelades 
Solna ett kommuntal på 155 personer. Från och med 1 juli började Migrationsverket att placera nyanlända i Solna 
och fram till och med augusti har 33 personer fått boende i Solna. 

Viktiga aktiviteter som bidrar till måluppfyllelse är: 

• Kontinuerliga samarbetsmöten med Signalisten, socialnämnden, Arbetsförmedlingen, Statens servicecenter och 
Migrationsverket. 
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• Nämnden har utvecklat och utökat stödet för bostadssökning för att de nyanlända ska kunna hitta nytt boende 
efter de två år som de fått hyreskontrakt i Solna. 

• För att på ett bättre sätt kunna ta emot och hjälpa nyanlända in i det svenska samhället pågår ett arbete med att 
utveckla hur staden jobbar med volontärer. Arbetet sker i nära samarbete med biblioteket. 

Socialnämnden 

Nämndmål 

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

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

 Socialnämnden ska säkerställa att barn och ungdomar inte far illa. 

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

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

att motverka långvarigt behov av ekonomiskt bistånd. 

 Målet uppfylls i år 

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

Antalet hushåll med ekonomiskt bistånd har minskat i jämförelse med samma period föregående år, från 311 
hushåll 2021 till 231 hushåll 2022. Medelbiståndet per månad har ökat från 9 573 kr till 9 828 kronor per månad 
medan antalet hushåll som haft utbetalning varje månad har minskat i jämförelse med samma period föregående 
år från 42 till 32. 

Under perioden har 76 personer varit inskrivna i åtgärder hos arbetsmarknadsgruppen (arbetsträning samt 
anställning i olika former, främst OSA). Sju personer har gått från arbetsmarknadsgruppen till självförsörjning 
genom annan sysselsättning, pension eller a-kassa. 

Viktiga aktiviteter som bidrar till måluppfyllelse är: 

• Handläggare bedömer i ett tidigt skede vilka insatser som är lämpliga. Redan vid nybesök görs en 
handlingsplan där insatser erbjuds. Gemensam ärendedragning mellan försörjningsstöd, resursgruppen 
och arbetsmarknadsgruppen bidrar till en gemensam bild kring vilka insatser som kan vara aktuella.   

• En god intern samverkan mellan enheterna och med förvaltningen för arbetsmarknad, kultur och fritid 
möjliggör ett helhetsperspektiv där individanpassade insatser snabbt kan komma på plats. 

• För klienter med ett långvarigt behov av försörjningsstöd är fokus på att hålla tät kontakt och samverka 
med läkare och psykolog för att hitta vägar till självförsörjning. Under perioden har antalet hushåll med 
utbetalningar varit lågt, vilket möjliggör ett mer kvalitativt och intensivt arbete med denna målgrupp. 

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

och/eller psykisk funktionsnedsättning med individen i fokus. 

 Målet uppfylls i år 

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

Antalet brukare i biståndsbedömd sysselsättning har minskat från 68 till 55 i jämförelse med samma period 
föregående år. Minskningen bedöms bero på att vuxenenheten arbetar aktivt med kartläggning och hänvisar till 
Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan samt ett mindre antal ansökningar gällande sysselsättning efter 
pandemin. Antalet deltagare i öppenvårdsinsatser har minskat från 273 till 224. Antalet deltagare i 
öppenvårdsinsatser ökade under 2021 och har nu återgått till liknande nivåer som tidigare år. 

Viktiga aktiviteter som bidrar till måluppfyllelse är: 
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• Samtliga restriktioner kopplat till pandemin har tagits bort, vilket medför att Väntorp, Östervägen och 
friskvårdsaktiviteterna inte längre behöver ha begränsningar i antalet besökare/deltagare. 

• Öppenvårdens uppsökare och behandlare förlägger delar av sin arbetstid på Väntorp och genomför 
behandlande samtal och anhörigstödssamtal där det bedömts lämpligt. Uppsökare motiverar och bistår 
även klienter att komma till friskvårdsaktiviteterna från Väntorp.  

• Samtliga utredningar, förutom LVM-utredningar, görs enligt Individens behov i centrum (IBIC). Även 
öppenvården, Trampolinen, Väntorp, och Jobbteamet upprättar genomförandeplaner enligt IBIC. 

• Arbetet med Uppföljning och Beskrivning av Åtgärder inom socialtjänsten (UBÅT) har börjat generera 
tillräckligt underlag som kan användas för att utvärdera insatser i syfte att öka kvalitén inom de olika 
verksamheterna. 

Socialnämnden ska säkerställa att barn och ungdomar inte far illa. 

 Målet uppfylls i år 

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

Antalet orosanmälningar gällande barn och ungdomar har minskat från 1 308 till 1 224 i jämförelse med samma 
period föregående år. Orosanmälningar har under flera år haft en uppgående trend och det går i dagsläget inte att 
säga om det är en tillfällig avstanning. Antalet barn och ungdomar som är aktuella för insats har minskat något i 
jämförelse med samma period föregående år, från 299 till 261. 

Viktiga aktiviteter som bidrar till måluppfyllelse är: 

• En minibok, "Lilla boken om att bo i familjehem", har tagits fram som ett informationsmaterial till 
placerade yngre barn. 

• 30 medarbetare har gått en intern fördjupningsutbildning i Signs of Safety. En workshop har hållits för 
hela barn- och ungdomsenheten med fokus på att hitta nätverk. 

• En översyn av samverkansöverenskommelsen med barn- och utbildningsförvaltningen har påbörjats. 
Två olika workshops kring samverkan har anordnats och fortsatta möten är inplanerade.  

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

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

 Målet uppfylls i år 

Måluppfyllelsen mäts genom skriftliga beskrivningar av genomförda aktiviteter. 

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

Viktiga aktiviteter som bidrar till måluppfyllelse är: 

• En översyn har gjorts över nätverksteamets organisering som från och med augusti är organiserade inom 
barn- och ungdomsenhetens öppenvård. Nätverksledarna kommer att arbeta med nätverk på heltid och 
vara ett stöd till nämndens övriga verksamheter. 

• Förvaltningsövergripande resurssamråd används i ärenden där kompetenser från olika enheter behövs. 
Vuxenenheten har även resurssamråd tillsammans med beroendemottagningen i gemensamma ärenden. 

• Under perioden har en översyn gjorts av socialnämnden och omvårdnadsnämndens gemensamma 
rutiner. Informationstillfälle för nyanställda har hållits digitalt under våren och nytt tillfälle planeras till 
hösten. 

• Samverkan med Arbetsförmedlingen har under perioden varit något ansträngd med anledning av 
Arbetsförmedlingens omorganisering. Samverkan med förvaltningen för arbetsmarknad, kultur och fritid 
har i stället intensifierats och utvecklats. 
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Familjerättsnämnden 

Nämndmål 

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

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

utifrån barnens behov och rättigheter. 

 Målet uppfylls i år 

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

Antalet avtal om vårdnad, boende och umgänge har ökat något i jämförelse med samma period föregående år, 
från 10 till 12. Antalet samarbetssamtal har även det ökat något från 137 till 160. Väntetiderna för 
samarbetssamtal ligger i linje med kvalitetsdeklarationen, det vill säga fyra veckor. 

Viktiga aktiviteter som bidrar till måluppfyllelse är: 

• Arbetet med att ytterligare implementera Signs of Safety fortgår. Familjerätten har under perioden 
använt Signs of Safety och dess verktyg i mötet med familjer och på gruppmöten. Arbetet med att 
använda verktyget kartläggning i samarbetssamtal fortgår. Ytterligare workshops med andra kommuner 
är under planering. 

• Tre BIFF-grupper har erbjudits digitalt under perioden. Utvärdering av grupperna visar ett gott resultat. 

• Föräldrar erbjuds att välja mellan fysiska möten och digitala möten. 

Omvårdnadsnämnden 

Nämndmål 

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

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

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

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

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

 Målet uppfylls till stor del i år 

Måluppfyllelsen för trygghet, gott bemötande och nöjdhet mäts i första hand genom årliga nationella 
brukarundersökningar på vård- och omsorgsboenden som genomfördes under första kvartalet 2022 med en 
svarsfrekvens motsvarande 41 procent. Det är fortsatt bra siffror utifrån att verksamheterna fortfarande följde 
Smittskydd Stockholms riktlinjer med begränsade möjligheter till gruppaktiviteter, lokala besöksrutiner samt att 
personalen fortfarande bar munskydd exempelvis vid måltidssituation. Undersökningen visar att 77 procent av 
de svarande känner sig trygga på sitt äldreboende (år 2020: 80 %). 68 procent känner sig nöjda med sitt boende 
(år 2020: 75 %), 89 procent är nöjda med personalens bemötande (år 2020: 91 %). Solnas resultat för vård och 
omsorgsboende är fortsatt bra, men resultaten är något sämre än resultatet för Stockholms län och riket. 
Generellt har resultaten förändrats i en negativ riktning, vilket Socialstyrelsen menar bör ses i kontexten att 
pandemin (Covid-19) pågått i två år när svaren samlades in. 

Som komplement till resultaten i de nationella brukarundersökningarna genomför nämnden kontinuerligt 
individuppföljningar med fördjupade kvalitetsfrågor av de boendes upplevelse av bemötande och trygghet. 
Uppföljningen visar att merparten av de boende upplever att de alltid/oftast får ett bra bemötande från 
personalen och majoriteten av de boende känner sig alltid/oftast trygga. Detta resultat är i linje med föregående 
års resultat. 

Viktiga aktiviteter som bidrar till måluppfyllelse är: 

• Utförarna har utifrån resultat av avtalsuppföljningen och anbudsuppföljning från 2021 gjort egna 
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utvecklingsplaner med planerade aktiviteter för bland annat bättre bemötande, ökad trygghet och 
nöjdhet. Aktiviteter och resultat planeras att följas upp enligt omvårdnadsnämndens uppföljningsplan 
för 2022. 

• För att stödja målet och som ett led i det strategiska kompetensutvecklingsarbetet har 15 chefer och 
medarbetare deltagit i ledarskapsutbildningen; "En hållbar ledare i en föränderlig värld". 

• Staden har rekvirerat stimulansmedel för att arbeta med olika projekt i syfte att höja kvaliteten i 
verksamheterna. Ett av projekten som pågått under året är verksamhetsnära lärande. Med stöd av 
satsningen Äldreomsorgslyftet har hittills i år fem medarbetare påbörjat sin utbildning till undersköterska 
och 18 undersköterskor sin specialistutbildning för undersköterskor.  

• Aktiviteter för att höja kompetensen har fortlöpt under våren på "Metodikum Solna" ett kliniskt 
träningscentrum som ger vård- och omsorgsmedarbetare möjlighet att träna på sina kliniska färdigheter 
för att bibehålla och utveckla sin kompetens. 

• Medicinskt ansvarig för rehabilitering (MAR) har genomfört nätverksträffar med fysioterapeuter och 
arbetsterapeuter från vård- och omsorgsboende, varav ett med demenstema. Föreläsare delgav 
deltagarna ny kunskap med fokus på metoder inom rehabilitering för personer med demenssjukdomar. 

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

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

 Målet uppfylls till stor del i år 

Måluppfyllelsen för trygghet, gott bemötande och nöjdhet mäts i första hand genom nationella 
brukarundersökningar för hemtjänst, vilken genomfördes under första kvartalet 2022. Undersökningen visar att 
81 procent (2020: 81 %) av kunderna uppger att de känner sig trygga med att bo hemma med stöd av hemtjänst 
och 94 procent (2020: 97 %) uppger att de får bra bemötande av hemtjänstpersonal. Solnas resultat för 
hemtjänsten är jämförbart med Stockholms län men något sämre än riket. Generellt har resultaten i Solna och i 
riket förändrats i en negativ riktning, vilket Socialstyrelsen menar bör ses i kontexten att pandemin (Covid-19) 
pågått i två år när svaren samlades in. 
 
Som komplement till resultaten i de nationella brukarundersökningarna genomför nämnden kontinuerligt under 
året individuppföljningar med fördjupade kvalitetsfrågor av kundernas upplevelse av bemötande och trygghet. 
Under året har hittills totalt 72 individuppföljningar inom hemtjänst genomförts, varav 61 personer har besvarat 
de kvalitetsfrågor som ställts. Svaren visar att 100 procent (2021: 99 %) av brukarna alltid eller oftast upplever att 
de blir väl bemötta av hemtjänsten och 98 procent (2021:100 %) av de tillfrågade känner sig trygga med sin 
hemtjänst. 
 
Nämndens förebyggande verksamhet har hittills haft kontakt med och genomfört cirka 200 hembesök hos 80- 
och 90-åringar. 

Ett samarbete mellan nämnden och Region Stockholm har startats upp inom ramen för God och nära vård. 
Syftet är att förbättra samverkan i samband med utskrivning med sikte på att minska återinskrivningar/undvikbar 
slutenvård. 

För att motverka bedrägerier har informationsmaterial från polisen delats ut till utförare för distribution och 
information till personer med hemtjänst. Vid kännedom om pågående bedrägerier mot äldre har information 
från nämnden snabbt gått ut till målgruppen med hemtjänst. 

Viktiga aktiviteter som bidrar till måluppfyllelse är: 

• Utförarna har fått resultatet av avtalsuppföljningen och har gjort egna utvecklingsplaner med planerade 
aktiviteter för bland annat bättre bemötande, ökad trygghet och nöjdhet. Aktiviteter och resultat 
kommer att följas upp enligt omvårdnadsnämndens uppföljningsplan för 2022. 

• Verksamheterna har fortsatt att följa upp personalkontinuiteten för hemtjänstkunder som har flera 
hjälpinsatser per dag. Personalkontinuiteten i hemtjänsten ligger på en fortsatt god nivå, 11 personal på 
två veckor hos hemtjänstkunder som har minst tre besök per dag. 
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• För att stödja målet och som ett led i det strategiska kompetensutvecklingsarbetet har 15 chefer och 
nyckelpersoner inom hemtjänsten deltagit i ledarskapsutbildningen; "En hållbar ledare i en föränderlig 
värld". 

• Staden har rekvirerat stimulansmedel för att arbeta med olika projekt i syfte att höja kvaliteten i 
verksamheterna. Genom "Äldreomsorgslyftet" utbildar sig 13 medarbetare inom hemtjänsten till 
undersköterskor och en medarbetare till vårdbiträde. 

• En utökad uppföljning av hemtjänstutförare har påbörjats under året med bakgrund att välfärdsbrott har 
upptäckts i andra kommuner. Denna uppföljning genomförs för att bland annat säkerställa att personer 
med hemtjänst får det stöd de har beviljats. 

• Arbetet har fortsatt med att införa digitala lösningar inom hemtjänsten. Digitala alternativ utreds för 
hemtjänstinsatsen inköp för att öka kvaliteten på insatsen och förbättra arbetsmiljön för personalen. 
Digital fixare har fortsatt sitt arbete i att stödja äldre med ökad digital kompetens, bland annat genom att 
i samverkan med polisen anordna träffar för äldre med fokus på att förhindra bedrägerier på internet. 

• Demenscertifiering av medarbetare som arbetar på avdelningen för myndighetsutövning inklusive 
hemgångsteamet har genomförts och 24 medarbetare deltog i utbildningen. 

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

ha en aktiv och meningsfull tillvaro. 

 Målet uppfylls i år 

Måluppfyllelsen mäts främst i nationella brukarundersökningar som genomförs vartannat år samt kvalitetsfrågor 
som ställs vid individuppföljningar. Brukarna i undersökningarna är personer med boendestöd, personer med 
funktionsnedsättning som bor i grupp- eller servicebostäder samt personer som deltar i daglig verksamhet. Nästa 
brukarundersökning genomförs 2023. Under delåret 2022 har nämnden fortsatt att mäta brukarnas upplevelse 
med fördjupade kvalitetsfrågor i samband med individuppföljning. 

För gruppbostäder ställdes kvalitetsfrågorna till 35 brukare, varav 21 personer svarat på frågorna. Svaren på 
kvalitetsfrågorna visar att 100 procent av de tillfrågade upplever att de alltid eller oftast får ett bra bemötande 
från personalen, alltid eller oftast känner sig trygga och alltid eller oftast får vara med och bestämma vilken hjälp 
de får. 

För servicebostäder har kvalitetsfrågor ställts till 23 brukare, varav 20 personer svarat på frågorna. Svaren på 
kvalitetsfrågorna visar att 100 procent alltid eller oftast får ett bra bemötande från personalen och alltid eller 
oftast får vara med och bestämma vilken hjälp de får. Andelen som alltid eller oftast känner sig trygga är 95 
procent. 

Verksamheterna har arbetat vidare med identifierade utvecklingsområden från 2021 års avtalsuppföljningar. 2022 
års avtalsuppföljningar genomförs under hösten. 

Viktiga aktiviteter som bidrar till måluppfyllelse är: 

• Efter att trygghet identifierats som ett gemensamt utvecklingsområde efter brukarundersökningen 2021 
har cheferna enats om att arbeta aktivt med trygghetsfrågor i verksamheterna. 

• För att stödja målet och som ett led i det strategiska kompetensutvecklingsarbetet har 12 chefer och 
nyckelpersoner inom grupp- och servicebostäder samt daglig verksamhet deltagit i 
ledarskapsutbildningen; "En hållbar ledare i en föränderlig värld". 

• Staden har rekvirerat stimulansmedel för att höja habiliteringsersättningen till personer med daglig 
verksamhet. Modellen för fördelning av ersättningen har uppdaterats och förenklats i sin utformning. 

• Initiativ har tagits tillsammans med utförare för att utveckla och inspirera brukargruppen i 
demokratifrågor och en studiecirkel påbörjas under hösten 2022. 

• Kompetenshöjande insatser i form av olika utbildningar har erbjudits vård- och omsorgspersonal inom 
funktionshinderområdet. Totalt har 29 medarbetare deltagit i Forum Carpes utbildningar.  
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Den besvärande ensamheten bland solnabor, som har hemtjänst eller som är boende på vård- och 

omsorgsboende, ska minska. 

 Målet uppfylls till stor del i år 

Måluppfyllelsen gällande den besvärande ensamheten mäts i första hand genom årliga nationella 
brukarundersökningar för vård- och omsorgsboende och hemtjänst samt biståndshandläggarnas 
individuppföljningar. Brukarundersökningen för vård och omsorgsboende 2022 visar att 68 procent av de 
svarande besväras ibland/oftast av ensamhet (år 2020: 71 %). Brukarundersökningen för 2022 visar även att 59 
procent av personer med hemtjänst ibland/oftast besväras av ensamhet (år 2020: 55 %). Solnas resultat för vård- 
och omsorgsboenden är något bättre medan resultatet för hemtjänsten är något sämre än Stockholms län och 
riket. 

Arbetet med individuppföljningar inom hemtjänsten och på vård- och omsorgsboendena har pågått kontinuerligt 
under året, där också kvalitetsfrågor ställs av handläggare till hemtjänstkunderna. Under perioden har totalt 72 
individuppföljningar med fördjupade kvalitetsfrågor genomförts inom hemtjänst och totalt har 61 kunder 
besvarat de kvalitetsfrågor som ställts. När det gäller ensamhet är det 12 procent som upplever ensamhet som ett 
visst eller ett stort problem medan 88 procent inte upplever detta som ett stort problem. Uppföljningarna av de 
boende som bor på vård och omsorgsboende visar att majoriteten till viss del besväras av ensamhet. 

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

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

Viktiga aktiviteter som bidrar till måluppfyllelse är: 

• Verksamheternas arbetssätt för att systematiskt minska den besvärande ensamheten på vård- och 
omsorgsboende har utvecklats. 

• För att minska den besvärande ensamheten har välfärdsteknik köpts in för att främja en meningsfull 
tillvaro. 

• För att stödja målen har videosamtal fortsatt erbjudas till de boende och anhöriga. 

• Webbaserade utbildningar "Om hörsel" samt "Lågaffektivt bemötande" har tagits fram och 
tillgängliggjorts för medarbetare 

• Utbildning i taktil massage har genomförts för 40 medarbetare från vård och omsorgsboende 

• Projekten "Digital fixare" och "Välfärdsbiblioteket" har pågått under året för att minska det digitala 
utanförskapet och den besvärande ensamheten.  

Miljö- och hälsoskyddsnämnden 

Nämndmål 

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

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

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

 Miljö- och hälsoskyddsnämnden ska verka för att Solna ska utvecklas på ett miljömässigt hållbart sätt. 
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Miljö- och hälsoskyddsnämnden ska utöva god tillsyn och säkerställa efterlevnad av lagstiftningen 

inom nämndens verksamhetsområde. 

 Målet uppfylls i år 

Tillsynsenheterna har i huvudsak följt de tillsyns- och kontrollplaner som antagits av nämnden. Viktiga händelser 
som har bidragit till måluppfyllelse är: 

Miljöskydd 

Tillsynen av miljöfarlig verksamhet pågår i huvudsak enligt plan. Bland de miljöfarliga verksamheter som inte är 
tillstånds- eller anmälningspliktiga har tillsyn bedrivits på exempelvis fordonsverksamheter och parkeringsytor. 
De regeländringar inom avfallsområdet som trädde i kraft 2020 har inneburit att flera pågående avfallsprojekt 
såsom tillsyn av avfallstransportörer, kontroll av rapportering till det nationella avfallsregistret, tillsyn av bygg- 
och rivningsavfall samt avfallshantering i livsmedelsbutiker. 

Flera ärenden avseende föroreningar i mark samt anmälan om avhjälpande åtgärder har handlagts. Ett flertal 
stora infrastruktur- och exploateringsprojekt som exempelvis tunnelbanans gula linje och utbyggnaden av 
Mälarbanan pågår i staden. Stort fokus vid denna tillsyn har varit buller, förorenad mark och vattenhantering. 

Hälsoskydd  

Den planerade tillsynen av förskolor och öppna förskolor har utförts enligt plan. Fokus har varit ventilation, 
städning och smittskydd. Årets tillsyn av vård- och omsorgsboenden har varit digital och haft fokus på legionella 
och temperatur. Totalt har 24 äldreboenden eller LSS-boenden fått tillsyn. Under perioden fortsatte 
ärendehanteringen av flerbostadshus och offentliga lokaler med förhöjda radonhalter. Tillsyn har utförts på 
samtliga utomhusbad, plaskdammar och strandbad. Vid länsstyrelsens tillsynsbesök konstaterade de att tillsynen 
av de rökfria miljöerna i Solna fungerar bra. Tillsynen på kosmetiska produkter hos frisörer har startat och 
kommer att fortsätta under hösten 

Livsmedelskontroll 

Myndigheten följer sin plan gällande kontroll av anläggningar för året och har även utfört en del kontroller av 
anläggningar som inte hann utföras under 2021. Enheten har fortsatt att utföra kontroll enligt de operativa mål 
som finns kvar att slutföra. Bland annat har provtagning och analys gällande förekomst av akrylamid i kaffe 
genomförts. 

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

kontroll. 

 Målet uppfylls till stor del i år 

Efter åtta månader är självfinansieringsgraden 2022 högre jämfört med 2021 års helårsresultat. Det kan dock 
konstateras att intäkterna prognostiseras bli lägre än budgeterat på grund av lägre timavgifter inom 
miljöbalkstillsynen. Det kommer dock vägas upp genom lägre personalkostnader på grund av vakanser, vilket 
sammantaget kan innebära en ökad självfinansieringsgrad jämfört med tidigare år. 

Statsbidrag för trängseltillsyn under den pågående pandemin har påverkat intäkterna för både innevarande år 
samt åren 2021 och 2021. 

Viktiga aktiviteter som bidrar till måluppfyllelse är: 

• Nämnden har under perioden genom samverkan internt och externt arbetat med att effektivisera och 
förenkla handläggningen samt ärendehanteringen. 

• För att säkerställa att faktureringsprocessen sker på ett rättssäkert och effektivt sätt pågår en genomgång 
av faktureringsprocessen och kontroller av att fakturering görs enligt upprättade rutiner och beslut. 

• Ett fördjupningsarbete för att öka antalet debiterbara timmar pågår och detta följs frekvent och 
kontinuerligt upp. 
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Miljö- och hälsoskyddsnämnden ska hålla hög kvalitet på service och myndighetsutövning och bidra 

till nöjda solnabor och företagare. 

 Målet uppfylls i år 

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

Servicemätningen Löpande Insikt undersöker kundernas upplevelse av kommunens service. Serviceupplevelsen 
presenteras i form av ett Nöjd Kund-Index (NKI) där kundnöjdhet mäts på en skala från 0-100. Resultatet i 
servicemätningen för myndighetsområdet miljö- och hälsoskydd 2021 som presenterades under 2022 visade på 
höga resultat för samtliga enheter; miljöskyddstillsyn 77 (2020:76), hälsoskyddstillsyn 83 (2020: 85) samt 
livsmedelskontroll 80 (2020: 75). Nämndens prioritering har varit att behålla den tidigare höga nivån. Resultatet 
för 2022 års ärenden kommer under våren 2023. 

Viktiga aktiviteter som bidrar till måluppfyllelse är 

• Introduktionen av nyanställda är omfattande med genomgång av rutiner, kontroller och inspektioner.  

• Använda beslutsmall med enhetlig struktur och tydligt språk. 

• Skyndsam hantering av ärenden och snabb återkoppling efter kontroll/inspektion. 

• Ett projekt för att implementera integrerade e-tjänster har startats.  

• Miljö- och hälsoskyddsnämnden anslöts till stadens e-arkiv i februari, vilket var ett viktigt steg för att 
även i framtiden kunna möjliggör att kraven kring tillgänglighet och öppenhet kan tillgodoses och 
servicen förbättras. Arbetet med att utveckla administrativa processer har fortsatt.  

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

 Målet uppfylls i år 

Måluppfyllelsen mäts genom skriftliga beskrivningar som bidrar till att Solna ska utvecklas på ett miljömässigt 
hållbart sätt. 

Viktiga aktiviteter som bidrar till måluppfyllelse är: 

• Miljöövervakning av stadens recipienter har genomförts i samverkan med omkringliggande kommuner. 
Det kommungemensamma lokala åtgärdsprogrammet för Igelbäcken har godkänts av alla berörda 
kommuner.  

• Sammanvägningen av tidigare utförda analyser och data avseende flora och fauna i Solna har slutförts. 

• Samverkan med tekniska nämnden har skett inom flera områden, bland annat för att bidra till en skötsel 
av stadens naturområden som gynnar ett rikt växt- och djurliv samt skapandet av en naturlik sjötröskel 
vid Råstasjöns utlopp.  

• Nämnden har under perioden lämnat samrådsyttranden över fem detaljplaner samt granskat två 
miljökonsekvensbeskrivningar, sju dagvattenutredningar, två skyfallsutredningar, fyra undersökningar 
om betydande miljöpåverkan, fem naturutredningar, fyra bullerutredningar, två luftutredningar samt tre 
miljöprogram.  

• Inom ramen för energi- och klimatrådgivning har rådgivningar och seminarier genomförts. Ett nätverk 
för bostadsrättsföreningar har startats och cykelkurser har genomförts.  

• Nämnden har under perioden bistått kommunstyrelsen i det miljöstrategiska arbetet, exempelvis vid 
framtagandet av en blåplan för staden. 

Överförmyndarnämnden 

Nämndmål 

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

känna sig trygga med stadens tillsyn av ställföreträdare. 

 Målet uppfylls i år 

Överförmyndarnämndens kansli arbetar kontinuerligt med rutinutveckling för att samtliga ärenden ska hanteras 
enhetligt, effektivt och rättssäkert. 93,3 procent av årsräkningarna för 2021 har granskats utan anmärkning, vilket 
indikerar att ställföreträdarna sköter förvaltningen av huvudmännens egendom i enlighet med föräldrabalkens 
regler. Att 6,7 procent av årsräkningarna granskats med anmärkning bör ses som ett tecken på att tillsynen 
fungerar och att eventuella brister påtalas och antecknas. Granskningen av samtliga årsräkningar påbörjades före 
den första juli, i enlighet med verksamhetsplanen, vilket medför att eventuella brister upptäcks i god tid. 

Tillgången på gode män och förvaltare bedöms som mycket god och bidrar till måluppfyllelse. Nämnden har 
under året tagit fram en digital utbildning med tillhörande kunskapstest för att säkerställa att gode män har de 
kunskaper som krävs för att kunna fullgöra sina uppdrag på ett bra sätt. Kostnaden per ställföreträdarskap har 
minskat de senaste åren, men ligger fortfarande över kostnaden i länet och riket. 

Uppdrag 

Kommunfullmäktige har i stadens verksamhetsplan och budget för 2022 beslutat om följande 12 uppdrag. 
Uppdragen följs i första hand upp i delårsrapporten per augusti samt i årsredovisningen. I delårsrapporten per 
april beskrivs endast om det uppstått någon väsentlig avvikelse för nämndens uppdrag. 

Uppföljningen av uppdragen är en beskrivande text av hur uppdraget utförts och vad som uppnåtts samt en 
bedömning av uppdragets status. 

En sammanvägd bedömning med följande skala: 

 Uppdraget är slutfört. 

 Uppdraget pågår enligt plan. 

 Uppdraget pågår med avvikelse. 

 Uppdraget avbrutet eller har inte startat. 

Bedömningen i delårsrapporten är att 7 av årets 12 uppdrag är slutförda och övriga 5 uppdrag pågår enligt plan. 

Uppdrag 

 Skolnämnden får i uppdrag att ta fram en ny strategi för att förbättra kunskapsresultaten i Solnas kommunala skolor utifrån 
erfarenheter av den nu gällande kunskapsstrategin. 

 Skolnämnden får i uppdrag att ta fram ett stödjande regelverk som kan implementeras i Solnas kommunala skolor för att främja 
studiero och skapa en trygg lärmiljö. 

 Kommunstyrelsen får i uppdrag att tillsammans med skolnämnden, barn- och förskolenämnden, kultur- och fritidsnämnden och 
socialnämnden ta fram en gemensam handlingsplan för att främja psykisk hälsa hos barn och ungdomar i Solna. 

 Kommunstyrelsen får i uppdrag att tillsammans med berörda nämnder ta fram nya riktlinjer för Solnas förskole- och skolgårdar. 

 Tekniska nämnden får i uppdrag att tillsammans med berörda nämnder uppdatera skötselplanen för Igelbäckens naturreservat. 

 Kommunstyrelsen får i uppdrag att tillsammans med berörda nämnder och styrelser ta fram en plan för hur hästverksamheten 
kan vidareutvecklas på Överjärva gård genom hagar, boxar och stall. 

 Kommunstyrelsen får i uppdrag att tillsammans med berörda nämnder se över möjligheten att utveckla och komplettera 
idrottsområdet kring Skytteholms IP och Solnahallen. 

 Kommunstyrelsen får i uppdrag att tillsammans med berörda nämnder utreda användningen av Vasalundshallen, Vasalunds 
simhall och tillhörande markområde i samband med att den nya simhallen står färdig. 

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

 Kommunstyrelsen får i uppdrag att tillsammans med tekniska nämnden och i samråd med rådet för funktionshinderfrågor och 
pensionärsrådet göra en tillgänglighetsinventering och märkning av stadens lokaler, som kan kommuniceras på solna.se. 

 Kommunstyrelsen får i uppdrag att utveckla och öka medborgarnas insyn i stadens verksamheter genom att underlätta tillgång till 
handlingar via webben. 

 Kommunstyrelsen får i uppdrag att tillsammans med berörda nämnder ta fram en blåplan, som anger mål och riktlinjer för hur 
Solnas vattenområden ska förvaltas och utvecklas. 



 

33 

S
o

ln
a stad

 - D
elårsrap

p
o
rt p

er au
g

u
sti 2

0
2

2
 

 

Skolnämnden får i uppdrag att ta fram en ny strategi för att förbättra kunskapsresultaten i Solnas 

kommunala skolor utifrån erfarenheter av den nu gällande kunskapsstrategin. 

 Uppdraget är slutfört. 

Uppdraget att ta fram en ny strategi för att förbättra skolresultaten avrapporterades till skolnämnden i juni. 

Skolnämnden får i uppdrag att ta fram ett stödjande regelverk som kan implementeras i Solnas 

kommunala skolor för att främja studiero och skapa en trygg lärmiljö. 

 Uppdraget pågår enligt plan. 

Arbetet med uppdraget pågår enligt plan. 

Kommunstyrelsen får i uppdrag att tillsammans med skolnämnden, barn- och förskolenämnden, 

kultur- och fritidsnämnden och socialnämnden ta fram en gemensam handlingsplan för att främja 

psykisk hälsa hos barn och ungdomar i Solna. 

 Uppdraget är slutfört. 

Uppdraget att ta fram en gemensam handlingsplan avrapporterades till kommunstyrelsen i juni. 

Kommunstyrelsen får i uppdrag att tillsammans med berörda nämnder ta fram nya riktlinjer för Solnas 

förskole- och skolgårdar. 

 Uppdraget pågår enligt plan. 

Tekniska nämnden får i uppdrag att tillsammans med berörda nämnder uppdatera skötselplanen för 

Igelbäckens naturreservat. 

 Uppdraget pågår enligt plan. 

Arbetet med uppdraget pågår enligt plan och kommer att slutredovisas vid slutet av året. 

Kommunstyrelsen får i uppdrag att tillsammans med berörda nämnder och styrelser ta fram en plan för 

hur hästverksamheten kan vidareutvecklas på Överjärva gård genom hagar, boxar och stall. 

 Uppdraget är slutfört. 

Uppdraget avrapporterades till kommunstyrelsen i juni. 

Kommunstyrelsen får i uppdrag att tillsammans med berörda nämnder se över möjligheten att utveckla 

och komplettera idrottsområdet kring Skytteholms IP och Solnahallen. 

 Uppdraget är slutfört. 

Uppdraget avrapporterades till kommunstyrelsen i juni. 

Kommunstyrelsen får i uppdrag att tillsammans med berörda nämnder utreda användningen av 

Vasalundshallen, Vasalunds simhall och tillhörande markområde i samband med att den nya simhallen 

står färdig. 

 Uppdraget är slutfört. 

Uppdraget avrapporterades till kommunstyrelsen i juni. 

Kommunstyrelsen får i uppdrag att tillsammans med berörda nämnder göra en inventering av vakanta 

lokaler i stadens fastighetsbestånd och kartlägga vilka lokaler som behövs för stadens verksamheter, 

vilka som kan hyras ut till externa aktörer och vilka som kan avyttras. 

 Uppdraget är slutfört. 

Uppdraget avrapporterades till kommunstyrelsen i maj. 
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Kommunstyrelsen får i uppdrag att tillsammans med tekniska nämnden och i samråd med rådet för 

funktionshinderfrågor och pensionärsrådet göra en tillgänglighetsinventering och märkning av stadens 

lokaler, som kan kommuniceras på solna.se. 

 Uppdraget pågår enligt plan. 

Kommunstyrelsen får i uppdrag att utveckla och öka medborgarnas insyn i stadens verksamheter 

genom att underlätta tillgång till handlingar via webben. 

 Uppdraget är slutfört. 

Uppdraget är slutfört och avrapporteras i och med behandlingen av kommunstyrelsens delårsrapport per augusti 
i kommunstyrelsen i oktober. 
 
Det har i flera år varit möjligt för allmänheten att via solna.se söka allmänna handlingar i diariesystemet Lex. 
Själva sökmotorn har legat i Solnas externwebb, som har sökt handlingar direkt i Lex databas. I samband med att 
staden bytte applikation för externwebben från EPI-server till Sitevision uppstod emellertid problem med 
sökbarheten. Kommunstyrelsen fick därför i uppdrag i Solna stads verksamhetsplan och budget för 2022 att 
säkerställa ett fungerande webbdiarium på solna.se. 
 
I arbetet med uppdraget har ett flertal tekniska lösningar prövats. Efter utredning och tester av olika lösningar 
beslutades att köpa in en ny webbapplikation som Solarplexus (även leverantör av Lex) nyss släppt till 
marknaden. Den nya webbapplikationen har implementerats och sökfunktionen fungerar bra. Sökningar i 
webbdiariet blir korrekta och det är även möjligt att visa stora datamängder på webben utan att problem uppstår. 

Kommunstyrelsen får i uppdrag att tillsammans med berörda nämnder ta fram en blåplan, som anger 

mål och riktlinjer för hur Solnas vattenområden ska förvaltas och utvecklas. 

 Uppdraget pågår enligt plan. 

Finansiella mål 

Kommunfullmäktige har i stadens verksamhetsplan och budget för 2022 beslutat om finansiella mål. De 
finansiella målen följs upp i samband med budgetuppföljningen, delårsrapporten samt årsredovisningen. 

Bedömningen i denna rapport är att de tre finansiella målen kommer att uppfyllas under året. 

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

Årsprognosen för 2022 ligger på en nivå som realt konsoliderar ekonomin. Sammantaget innebär detta att staden 
år 2022 uppfyller lagkravet om god ekonomisk hushållning samt att staden uppfyller de finansiella målen. 

Finansiella mål 

 Skattesatsen ska bibehållas på nuvarande nivå. (År 2021: 17,12 per skattekrona) 

 Resultat efter balanskrav och synnerliga skäl ska minst uppgå till 95 mkr. (År 2021: budgeterat resultat 100 mkr) 

 Nettoinvesteringar ska inte överstiga 1 100 mkr över en rullande femårsperiod. (År 2021: 1 200 mkr under en rullande 
femårsperiod) 

Skattesatsen ska bibehållas på nuvarande nivå. (År 2021: 17,12 per skattekrona) 

 Målet uppfylls i år 
 

Målet avseende skattesatsen bedöms uppfyllt under år 2022, då kommunfullmäktige i november 2021 beslutade 
att bibehålla skattesatsen på 17,12 för år 2022. Solna har haft oförändrad skattesats sedan 2008. Genomsnittet i 
Stockholms län under 2022 är 18,94 (ovägt medelvärde). 

Det finansiella målet bedöms kunna uppfyllas även framgent, eftersom det finns en fortsatt god balans mellan 
utvecklingen av stadens intäkter och kostnader. En förutsättning för att behålla Solnas låga skattesats, är att 
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intäkterna utvecklas i minst samma takt som kostnaderna. Solna har under lång tid lyckats upprätthålla en hållbar 
utveckling, vilket fortsätter under år 2022. 

Resultat efter balanskrav och synnerliga skäl ska minst uppgå till 95 mkr. (År 2021: budgeterat resultat 

100 mkr) 

 Målet uppfylls i år 
 

Resultatmålet efter balanskrav och synnerliga skäl bedöms uppfyllas under 2022, eftersom årsprognosen 
överträffar resultatmålet om 100 mkr. 

För att leva upp till kravet om god ekonomisk hushållning måste resultatet över tiden ligga på en nivå som realt 
sett konsoliderar ekonomin. Reinvesteringar bör på lång sikt kunna göras utan finansiering med nya lån. 
Resultatnivån för att uppnå en god ekonomi i en enskild kommun varierar beroende på kommunens 
befolkningsutveckling, behovet av investeringar med mera. Resultatnivån enligt prognosen för 2022 ligger på en 
nivå som realt konsoliderar ekonomin. 

Nettoinvesteringar ska inte överstiga 1 100 mkr över en rullande femårsperiod. (År 2021: 1 200 mkr under 

en rullande femårsperiod) 

 Målet uppfylls i år 
 

Målet om nettoinvesteringar bedöms uppfyllas under året, då prognosen är lägre än det finansiella målet om 
1 100 mkr över en rullande femårsperiod. 

Ekonomisk analys 

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

Periodens resultat, förändring av eget kapital 

Resultatet för perioden är positivt och uppgår till 49,6 mkr, vilket är en försämring med -1 068,7 mkr i 
förhållande till motsvarande period föregående år. Föregående års periodresultat är korrigerat med 70,7 mkr till 
följd av förändrade redovisningsregler avseende beräkning av index för medfinansiering av 
infrastruktursatsningar. Resultatförändringen förklaras främst inom finansnettot i form av orealiserade 
värdeförändringar i värdepapper och ökade indexkostnader för infrastruktursatsningar. Till del kompenseras 
resultatförändringen av att skatteintäkterna är högre än förväntat. 

Prognostiserat resultat för 2022 uppgår till 161,8 mkr, vilket innebär en budgetavvikelse på 66,8 mkr och en 
förändring i förhållande till delårets resultat med 112,1 mkr. Förändringen förklaras av ytterligare markförsäljning 
och intäktsföring av färdigställda exploateringsprojekt, högre skatteintäkter än de sammanvägda bedömningarna 
inför budgetbeslutet samt att avkastningen i kapitalförvaltningen under återstoden av året följer målet i 
finanspolicyn. Därutöver påverkar behovsutveckling vad avser utbildning och omsorg samt prisutveckling för 
bland annat el till en högre kostnadsutveckling för nämnderna än för perioden. 

Balanskravsresultat, resultat efter balanskravsjusteringar 

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

Den negativa utvecklingen för värdepapper i kapitalförvaltningen innebär att balanskravsresultatet ska korrigeras 
med 555,1 mkr för orealiserade förluster. Periodens resultat efter balanskravsjusteringar uppgår till 569,8 mkr att 
jämföra med föregående års periodresultat om 715,7 mkr. 
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Resultat efter balanskravsjusteringar och synnerliga skäl 

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

Resultat efter balanskravsjusteringar och synnerliga skäl är ett av stadens tre finansiella mål och uppgår till 
477,2 mkr, vilket är 413,9 mkr högre än periodens budgeterade resultatmål om 63,3 mkr. Det innebär att staden 
har uppfyllt lagens krav på balans i ekonomin för perioden. 

Jämförelsestörande kostnader uppgår till 18,7 mkr, vilket är en minskning med -32,7 mkr jämfört motsvarande 
period 2021. Del av jämförelsestörande kostnader (8,0 mkr) avser medel som tidigare reserverats i eget kapital 
avseende omstrukturering och därutöver utrangeringskostnader kopplade till den pågående översynen av 
anläggningsregistret. 

Budgetavvikelsen förklaras av att nämndernas nettokostnader är lägre än förväntat samt att skatteintäkter och 
generella statsbidrag uppvisar ett högre utfall. Nämndernas budgetavvikelse (137,3 mkr) för perioden beror till 
stor del på att flertalet statsbidrag är högre än förväntat och att behovet av äldreomsorgstjänster fortsatt är lägre 
än innan pandemin. 

Årsprognos för 2022 är ett resultat på 461,3 mkr, vilket är 366,3 mkr högre än stadens resultatmål (95,0 mkr) och 
som förklaras av nämndernas nettokostnadsutveckling och skatteintäktsutveckling. 

Övergripande om resultat och ekonomisk ställning 

  2022 2021 2020 2019 2018 

Folkmängd 85 708 84 187 83 162 82 429 80 950 

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

Verksamhetens intäkter, mkr 1 010 980 916 875 858 

Verksamhetens kostnader, mkr -3 916 -3 801 -3 736 -3 761 -3 636 

Verksamhetens resultat exkl. jämförelsestörande poster och 
nedskrivningar 

560 603 345 117 130 

Årets resultat, mkr 162 1 350 874 469 -414 

Resultat efter balanskravsjusteringar och synnerliga skäl, mkr 461 525 493 170 354 

Soliditet, procent 64 63 61 59 51 

Soliditet inklusive pensionsförpliktelser, procent 53 52 47 42 34 

Investeringar i materiella anläggningstillgångar, mkr 236 510 309 411 260 

Självfinansieringsgrad, procent 89 343 477 147 -85 

Kassalikviditet, procent 840 531 400 259 265 

Långfristiga lån, mkr 0 0 0 0 0 

Långfristiga skulder (exploateringsbidrag), mkr 338 327 354 423 626 

Folkmängd och årsutfall 2022, vad avser stadens resultaträkningsmått, utgör prognos för året. De finansiella måtten 2022 avser utfall till och med augusti. Jämförelsesiffrorna för 
2021 har anpassats till redovisning enligt RKR R9 gällande avsättningar då staden 2022 ändrat hantering av indexregleringar. 

Folkmängden har i genomsnitt ökat med 1,5 procent under perioden 2018-2022. Befolkningsutvecklingen visar 
på finansieringsförutsättningar och en behovsutveckling vad avser efterfrågan på kommunala tjänster. Stadens 
befolkning förväntas öka med 1,8 procent 2022 och som är en förbättring i jämförelse med pandemiåren 2020 
och 2021. Befolkningsprognosen, som upprättats i september indikerar att tillväxttakten för den kommande 
planeringsperioden 2023-2025 är lägre än de 2 procent som varit ungefärlig årlig befolkningsökning i Solna under 
2000-talet. Rådande konjunkturläge är en faktor som kan påverka nybyggnationstakt och därmed även 
utvecklingen under den kommande planeringsperioden. 

Den kommunala skattesatsen har varit oförändrad under femårsperioden. 

Verksamhetens intäkter uppvisar en positiv och stabil utveckling. En del i utvecklingen de senaste åren förklaras 
av särskilda statsbidragssatsningar, bland annat till följd av pandemin. 

Verksamhetens kostnader har i genomsnitt ökat med 1,6 procent under perioden 2018-2021. Kostnadsökningen 
för 2022 är prognostiserad till 3,0 procent som bland annat förklaras av inflationsutvecklingen. Nämndernas 
positiva budgetavvikelse för period och i årsprognos visar dock att det finns förutsättningar för nämnder och 
stad att möta olika typer av utmaningar till följd av förväntad konjunkturutveckling den kommande 
planeringsperioden. 

Verksamhetens resultat exklusive jämförelsestörande poster och nedskrivningar är ett mått som tydligt visar att 
den löpande verksamheten har en god och hållbar finansiering i förhållande till skatteintäkterna. Resultatmåttet 
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uppvisar positiva resultat under 2010-talet frånsett under 2012. Den långsiktiga trenden är positiv, vilket främst 
förklaras av resultatmålet har höjts under perioden och nuvarande nivå bedöms rimlig för att möta 
omvärldsförändringar av olika slag. 

De senaste årens ekonomiska resultat har tydliga kopplingar till pandemin såsom olika extra statliga bidrag och 
förändrad behovsutveckling inom främst omsorgsverksamheterna. 

Verksamhetens resultat exklusive jämförelsestörande poster och nedskrivningar 2011-2022 

 

En annan del i trendförändringen är att skatteintäkter inklusive generella statsbidrag och utjämning har utvecklats 
betydligt starkare än vad konjunkturbedömning och andra omvärldsfaktorer har indikerat. Extra statsbidrag 
under perioden har därutöver väsentligt förstärkt skatteintäktsnettot. I princip oförändrade nettokostnader 2020 
och 2021 samt skatteintäktsutvecklingen får sammantaget till effekt att verksamhetens resultat exklusive 
jämförelsestörande poster och nedskrivningar utvecklats betydligt för perioden 2020-2022. 

Årets resultat innehåller orealiserade vinster och förluster i kapitalförvaltningen samt intäkter och kostnader till 
följd av beslutet om medfinansiering av infrastrukturella satsningar som utbyggnaden av tunnelbanan och 
Mälarbanan. Såväl de orealiserade värdeförändringarna i kapitalförvaltningen som markförsäljningarna kommer 
sannolikt att variera betydligt över tid och därmed påverka årets resultat i olika riktningar, vilket försvårar 
möjlighet att följa utveckling och förändringar över tid. 

Ett mer stabilt mått över tid är det av kommunfullmäktige beslutade finansiella målet (Resultat efter 
balanskravsjustering och synnerliga skäl). Resultat efter balanskravsjustering och synnerliga skäl exkluderar 
orealiserade värdeförändringar och andra jämförelsestörande poster såsom intäkter och kostnader kopplade till 
medfinansiering av infrastruktursatsningarna. Utfallet under 5-årsperioden visar att stadens resultatmål har 
uppfyllts respektive år och utfallen indikerar även att staden har förutsättningar att leva upp till kravet om god 
ekonomisk hushållning under den kommande planeringsperioden. 

Medelsförvaltningen är uppdelad i en långsiktig kapitalförvaltning och en kortsiktig likviditetsförvaltning. Syftet 
är att täcka framtida investeringsbehov och stadens pensionsåtagande. Marknadsvärdet per sista augusti var den 
långsiktiga kapitalförvaltningen värd 3 099,1 mkr att jämföra med 3 616,6 mkr vid årets början, 2 084,5 mkr per 
årsskiftet 2020/2021 samt ursprungliga insatsen på 600 mkr år 2002. Under 2021 investerades ytterligare 900 mkr 
i den långsiktiga kapitalförvaltningen och den totala investeringen uppgår till 1 500 mkr. Inkluderas den 
kortsiktiga likviditetsförvaltningen uppgår marknadsvärdet till 3 641,5 mkr. Kapitalet förvaltas i enlighet med av 
kommunfullmäktige beslutad finanspolicy samt av kommunstyrelsen fastställda placeringsriktlinjer för 
medelsförvaltning. 

De finansiella nyckeltalen som redovisas i bland annat Kommun- och landstingsdatabasen (Kolada) speglar 
kommunens ekonomiska läge på kort och lång sikt. Kommunal skattesats, soliditet (eget kapital i relation till 
balansomslutning), självfinansieringsgrad (andel av nettoinvesteringar som har finansieras av årets resultat och 
avskrivningar) och kassalikviditet (omsättningstillgångar minus förråds- lager- och exploateringstillgångar i 
relation till kortfristiga skulder) är finansiella nyckeltal som utvecklats positivt och tydligt visar att staden har en 
stabil finansiell grund. 

Soliditeten uppgår till 64 procent för perioden (63 % 2021). Om hänsyn även tas till de pensionsförpliktelser som 
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enligt den kommunala redovisningslagen redovisas inom linjen som ansvarsförbindelse, det vill säga utanför 
balansräkningen, ligger soliditeten på 53 procent (52 % 2021). 

Investeringar i materiella anläggningstillgångar varierar över tid. Det sammantagna behovet av kommunal välfärd 
såsom förskola, grundskola, gymnasieskola, LSS och äldreomsorg varierar baserat på behovsförändringar till följd 
av befolkningsökning och förändrad befolkningssammansättning. Pågående större projekt är en ny skola i 
Järvastaden. 

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

Osäkerhetsfaktorerna inför 2023 är dock många. Betydande nedgångar på de internationella börserna som en 
följd av stigande inflation, förväntade ränteuppgångar och ett osäkert säkerhetsläge globalt speglar 2022. De 
ekonomiska konsekvenserna av pandemin förväntas klinga av samtidigt som Rysslands invasion av Ukraina 
påverkar konjunkturutvecklingen samt bidrar till högre kommunala utgifter inom vissa verksamhetsområden. 
Den nationella ekonomins utveckling de kommande åren innehåller betydande osäkerhetsfaktorer som i sin tur 
kan utveckla nya ekonomiska utmaningar. 

Sammanfattningsvis visar dock den ekonomiska utvecklingen över 5-årsperioden att nämnderna och 
förvaltningarnas arbete för att säkra en god hushållning ger goda förutsättningar att möta den kommande 
periodens osäkerhetsfaktorer och utmaningar. 

Känslighetsanalys Resultateffekt, mkr 

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

Förändring av verksamhetens intäkter med 1 procent 10 

Förändring av lönekostnad med 1 procent 15 

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

Förändring av index avseende finansiella kostnader i infrastruktur med 1 procent 19 

Värdeförändring långsiktig kapitalförvaltning med 1 procent 31 

Känslighetsanalysen visar ekonomiska konsekvenser av egna beslut eller förändringar i omvärlden. Tabellen visar 
exempel på nyckeltal att beakta i en känslighetsanalys. Utöver känslighetsanalysen är budgetavvikelse och 
prognossäkerhet väsentliga mått att följa för att säkerställa en god hushållning av resurser. 

Budgetavvikelse är ett mått för att säkra att nämndernas verksamheter inte avviker från fastställda budgetramar. 
Nämndernas utfall uppvisar en positiv budgetavvikelse på 137,3 mkr inklusive kommunstyrelsens medelsreserv 
(10,0 mkr), vilket är i nivå med motsvarande period 2021 (143,7 mkr inklusive förstärkt medelsreserv om 43,0 
mkr) och en förbättring i det fall att medelsreserven exkluderas respektive år. Stärkt och utvecklad verksamhets- 
och ekonomistyrning samt lägre efterfrågan på omvårdnadstjänster och högre statliga bidrag än förväntat utgör 
huvudsakliga förklaringar till den positiva avvikelsen. 

Prognossäkerhet är ett mått för att uppnå en god styrning av verksamheten och att nämnderna vid negativa 
avvikelser beskriver vilka åtgärder som vidtagits för att nå en budget i balans. Därav följer att de årsprognoser 
som presenteras under första halvåret ligger i nivå med årsbudget, eftersom pågående aktiviteter på årsbasis ska 
resultera i en budget i balans. En prognosavvikelse mellan årsutfall och prognos per augusti för verksamhetens 
nettokostnader exklusive jämförelsestörande poster bör inte vara mer än cirka 1 procent. Prognosavvikelsen för 
2021 uppgick till +0,1 procent i förhållande till omslutning på 2 988,5 mkr, vilket motsvarar 3,5 mkr och därmed 
väl inom ramen för en förväntad avvikelse. Effekterna av periodens dramatiska inflationsutveckling försvårar 
bedömning av helårets förväntade nettokostnadsutveckling för 2022. 

Uppföljning stadens resultatbudget 

  Periodutfall Årsprognos 

Mkr 2022 2021 % 22/21 Budget- 
avvikelse 

Budget Prognos Prognos- 
avvikelse 

Verksamhetens intäkter 696,7 660,6 5,5 148,7 822,0 1 010,0 188,0 

Jämförelsestörande intäkter 124,7 406,4 -69,3 124,7 0,0 220,0 220,0 

Verksamhetens kostnader -2 536,0 -2 451,0 3,5 53,3 -3 884,0 -3 915,5 -31,6 

Jämförelsestörande kostnader -18,7 -51,5 -63,6 -18,7 0,0 -31,0 -31,0 

Avskrivningar -110,0 -110,5 -0,5 19,7 -194,6 -170,0 24,6 

Verksamhetens nettokostnader -1 843,4 -1 546,0 19,2 327,6 -3 256,5 -2 886,5 370,0 

Skatteintäkter 3 122,6 2 883,9 8,3 318,3 4 206,5 4 535,0 328,5 

Generella statsbidrag och utjämning -598,7 -518,2 15,6 10,7 -914,2 -899,9 14,3 

Verksamhetens resultat 680,4 819,8 -17,0 656,6 35,7 748,6 712,9 

Finansiella intäkter 156,7 561,2  82,7 111,0 159,6 48,6 
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Finansiella kostnader -787,5 -142,6  -753,0 -51,7 -746,4 -694,7 

Resultat efter finansiella poster 49,6 1 238,4 -96,0 -13,7 95,0 161,8 66,8 

Extraordinära intäkter 0,0 49,9  0,0 0,0 0,0 0,0 

Extraordinära kostnader 0,0 -170,0  0,0 0,0 0,0 0,0 

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

Årets resultat 49,6 1 118,3 -95,6 -13,7 95,0 161,8 66,8 

Samtliga realisationsvinster 0,0 0,0  0,0 0,0 0,0 0,0 

Orealiserade vinster/förluster i 
värdepapper 

555,1 -402,7  555,1 0,0 503,4 503,4 

Återföring av orealiserade 
vinster/förluster i värdepapper 

-34,9 0,0  -34,9 0,0 -34,9 -34,9 

Resultat efter balanskravsjusteringar 569,8 715,7 -20,4 506,5 95,0 630,3 535,3 

Jämförelsestörande intäkter -124,7 -406,4  -124,7 0,0 -220,0 -220,0 

Jämförelsestörande kostnader 18,7 51,5  18,7 0,0 31,0 31,0 

varav reserverat för omstrukturering, 
utbyggnad, skol- och förskolelokaler 

8,0 26,5  8,0 0,0 21,0 21,0 

Reserverat för pensioner 13,3 13,3  13,3 0,0 20,0 20,0 

Extraordinära poster (Tunnelbane-/ 
Mälarbaneåtaganden) 

0,0 120,1  0,0 0,0 0,0 0,0 

Resultat efter balanskravsjusteringar 
och synnerliga skäl 

477,2 494,1 -3,4 413,9 95,0 461,3 366,3 

Jämförelsesiffrorna för 2021 har anpassats till redovisning enligt RKR R9 gällande avsättningar då staden 2022 ändrat hantering av indexregleringar. 

Verksamhetens intäkter 

Verksamhetens externa intäkter uppgår till 696,7 mkr och har ökat med 36,1 mkr (5,5 %) jämfört med 
motsvarande period föregående år. Förändringen förklaras främst av att olika typer av bidrag har ökat, främst 
bidrag från Skolverket, Migrationsverket, Försäkringskassan samt Arbetsförmedlingen. Därutöver bidrar en ökad 
efterfrågan på kommunala servicetjänster såsom intäkter för lokaluthyrning, bygglov samt parkering till den 
positiva utvecklingen. 

Budgetavvikelsen för perioden (148,7 mkr) och årsprognosavvikelsen (188,0 mkr) förklaras till stor del av att 
ovanstående intäktsförändringar är högre än planerat under perioden och i årsprognosen. 

  Periodutfall Årsprognos 

Mkr 2022 2021 % 22/21 Budget- 
avvikelse 

Budget Prognos Prognos- 
avvikelse 

Taxor och avgifter 239,5 229,4 4,4 2,2 356,0 355,0 -1,0 

Hyror och arrenden 92,5 86,6 6,8 0,8 137,6 140,0 2,4 

Bidrag 269,6 255,4 5,5 117,5 228,1 375,0 146,9 

Försäljning av verksamhet 81,7 76,6 6,6 15,0 100,0 120,0 20,0 

Övriga intäkter 13,4 12,5 7,8 13,2 0,3 20,0 19,7 

Summa intäkter 696,7 660,6 5,5 148,7 822,0 1 010,0 188,0 

Jämförelsestörande intäkter 

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

Jämförelsestörande intäkter om 124,7 mkr har bokats i perioden. Av detta avser 77,2 mkr intäkter vid försäljning 
av mark vid Ulriksdalsfältet. Vidare har exploateringsintäkter om 47,5 mkr intäktsförts i perioden där 43,1 mkr 
avser kvarteret Lagern. Samma period förra året uppgick de jämförelsestörande intäkterna till 406,4 mkr. 

Under året förväntas ytterligare jämförelsestörande intäkter med anledning av markförsäljning och intäktsföring 
av färdigställda exploateringsprojekt. Prognosen uppgår till 220,0 mkr. Detta gäller bland annat en 
markförsäljning i Bagartorp. Prognosen är osäker, då prognostiserade markförsäljningar och intäktsföring av 
färdigställda exploateringsprojekt kan bli försenade och intäktsföras nästa räkenskapsår. 

Verksamhetens kostnader 

Verksamhetens kostnader uppgår till 2 536,0 mkr och har ökat med 85,0 mkr (3,5 %) jämfört med samma period 
föregående år. Kostnadsförändringen förklaras huvudsakligen av planenliga behovsökningar inom 
utbildningsområdet (46,0 mkr) och en återförd intäkt för stimulansmedel (16,8 mkr) tillhörande 2021. Därutöver 
ökar driftkostnader till följd av högre energipriser och genom att gränsdragning mellan investeringsutgifter och 
driftkostnader tydliggjorts. 

Budgetavvikelsen, vad avser personalkostnader (13,3 mkr), förklaras i huvudsak av semesterlöneskulden (29,3 
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mkr), vilken uppgår till omkring noll vid årsskiftet. Därutöver uppkommer en budgetavvikelse eftersom 
statsbidrag avseende mer personalresurser i skolverksamheten är högre än planerat. 

Budgetavvikelsen, vad avser köp av verksamhet, uppgår till 51,9 mkr och förklaras i första hand att behovet av 
äldreomsorgstjänster är fortsatt lägre än innan pandemin. Därutöver bidrar nystartade LSS-boende och 
skolplatser för gymnasiet till avvikelsen. Avstämningsdatum för elever i gymnasieskolan är i september och 
därför för tidigt att dra några slutsatser av utfallet för perioden. 

Köp av huvudverksamhet från privata utförare och andra kommuner är en del av köp av verksamhet/tjänster 
och uppgår till 1 157,8 mkr. Kostnaden har totalt sett ökat med 47,8 mkr. 

Köp av utbildningsverksamhet (613,7 mkr) ökar med 49,1 mkr (8,7 %). Större utförare av stadens 
utbildningsverksamhet utöver den egna verksamheten och andra kommuner är Raoul Wallenbergsskolorna AB, 
Pysslingen förskolor och skolor AB, Barnens Montessori Akademi AB, Vittra Utbildning AB samt 
Internationella Engelska skolan i Sverige AB. 

Köp av vård- och omsorgsverksamhet (429,8 mkr) har minskat med 5,1 mkr (-1,2 %). Förändringen förklaras 
huvudsakligen av efterfrågan på boendeplatser inom äldreomsorgens särskilt boende. Väsentliga utförare av 
vård- och omsorgsverksamhet utöver den egna verksamheten är Vardaga Äldreomsorg AB, Attendo Sverige AB, 
Förenade Care AB samt A&O Temabo AB. 

Årsprognosen för verksamhetens kostnader uppgår till 3 915,5 mkr och en avvikelse på -31,6 mkr. 
Prognostiserad avvikelse för personalkostnader förklaras i huvudsak av att de ökade statsbidragen, som syftar till 
att kompensera för extra personalresurser. Prognostiserad avvikelse för lokalkostnader är en följd av att 
gränsdragning mellan investering och driftkostnader förtydligats samt av ökade energipriser. 

  Periodutfall Årsprognos 

Mkr 2022 2021 % 22/21 Budget- 
avvikelse 

Budget Prognos Prognos- 
avvikelse 

Personalkostnader -950,3 -957,8 -0,8 13,3 -1 445,4 -1 466,6 -21,2 

Köp av verksamhet/tjänster -1 248,7 -1 196,3 4,4 51,9 -1 950,9 -1 926,8 24,1 

Lokalkostnader -188,6 -174,1 8,3 0,6 -283,8 -305,0 -21,2 

Övriga kostnader -148,4 -122,9 20,8 -12,5 -203,9 -217,1 -13,2 

Summa kostnader -2 536,0 -2 451,0 3,5 53,3 -3 884,0 -3 915,5 -31,6 

Jämförelsestörande kostnader 

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

Jämförelsestörande kostnader uppgår till 18,7 mkr, varav 8,0 mkr avser de medel som reserverats i eget kapital 
och 10,8 mkr avser utrangeringskostnader kopplade till den pågående översynen av anläggningsregistret. 

I jämförelse med motsvarande period föregående år minskar kostnaden med 32,7 mkr. Årsprognos uppgår till 
31,0 mkr, vilket innebär en minskning med 43,1 mkr jämfört med föregående år. 

Mkr 2022 2021 Förändring 

Jämförelsestörande kostnader som ej reserverats i eget kapital -10,8 -25,0 -14,2 

Strukturomvandling -8,0 -26,5 -18,5 

Strukturella utvecklingsinsatser, stadens utbyggnad och skol- och förskolelokaler 0,0 0,0 0,0 

Totalt -18,8 -51,5 -32,7 

Skatteintäkter och utjämning 

Skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning har ökat med totalt 158,1 mkr (6,7 %) i jämförelse med 
motsvarande period föregående år och uppgår till 2 523,8 mkr. 

Skatteintäkterna ökar med 238,6 mkr (8,3 %) i jämförelse med motsvarande period föregående år och uppgår till 
3 122,6 mkr. Förändringen är högre än vad omvärldsförutsättningarna indikerade inför budgetbeslutet i 
november 2021, vilket bland annat avspeglar sig i att skatteavräkningsprognosen för innevarande år och 
skatteavräkningen för föregående år påverkar periodens utfall med 87,8 mkr. 

Generella statsbidrag minskar med -6,8 mkr (-2,9 %) och uppgår till 230,0 mkr. Förändringen beror på att 
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regleringsbidrag är lägre än föregående år. Regleringsbidragets utfall påverkas av statens anslag till kommunerna i 
förhållande till nettot av utfallet i utjämningssystemets olika delar. Är nettot i utjämningssystemen lägre än 
statens anslag utbetalas ett bidrag till kommunerna. 

Avgifterna i utjämningssystemen har ökat med 73,8 mkr (9,8 %) och uppgår till 828,8 mkr. Årsprognosen 
indikerar ett kostnadsutfall på 1 243,1 mkr att jämföra med föregående årsutfall om 1 132,4 mkr. 

Årsprognosen för skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning uppgår till 3 635,1 mkr, vilket ger en 
avvikelse på 342,9 mkr, varav skatteintäkter och generella statsbidrag 225,9 mkr och avräkningarna för 
innevarande och föregående år 117,0 mkr. 

Finansiella intäkter och kostnader 

De finansiella intäkterna uppgår till 156,7 mkr för perioden januari - augusti 2022, jämfört med 561,2 mkr för 
samma period föregående år. Intäkterna för kapitalförvaltningen uppgår till 85,7 mkr och utgörs av utdelningar 
på 77,3 mkr och returprovisioner på 7,6 mkr samt räntor i likviditetsförvaltningen på 0,8 mkr. Samma period 
2021 uppgick intäkterna till 499,6 mkr varav orealiserade vinster utgjorde 425,9 mkr. Utdelning från Norrenergi 
AB har erhållits med 50 mkr i perioden. Ersättning om 5,0 mkr har liksom föregående år erhållits enligt gällande 
optionsavtal om Norrenergi med Stockholm Exergi (tidigare Fortum Värme). Borgensavgifterna uppgår till 
1,7 mkr, vilket är 0,3 mkr lägre än samma period föregående år. 

De finansiella kostnaderna uppgår till 787,5 mkr, vilket är 644,9 mkr högre än föregående år (142,6 mkr). 
Orsaken till kostnadsökningen är främst orealiserade förluster inom kapitalförvaltningen på 555,1 mkr samt 
ökade nettokostnader för indexering av infrastruktur med 51,8 mkr. Räntan på pensionsskulden inklusive 
löneskatt är 11,9 mkr, vilket är en ökning med 5,4 mkr jämfört med motsvarande period föregående år. 

Finansnettot beräknas uppgå till -586,8 mkr för helåret 2022, vilket är en avvikelse med -646,1 mkr mot budget. 
Prognosen bygger på att avkastningen i kapitalförvaltningen under återstoden av året följer målet i finanspolicyn 
som kommunfullmäktige fastställt om en avkastning om KPI plus tre procentenheter. Prognosen är osäker och 
beroende av marknadsutvecklingen för aktier och räntor under resten av året samt utvecklingen av 
konsumentprisindex. 

Extraordinära poster 

Hittills under året har inga extraordinära poster bokats. Under samma period 2021 redovisades extraordinära 
kostnader om 170,0 mkr och extraordinära intäkter om 49,9 mkr. 

De extraordinära kostnaderna för att medfinansiera utbyggnaden av tunnelbanan och Mälarbanan är åtaganden i 
stora infrastrukturella sammanhang. Det är unika händelser som på lång sikt tillgodoser kommunallagens krav på 
god ekonomisk hushållning genom att möjliggöra för staden att bli en attraktiv kommun att bo och verka i. 

Nedanstående tabell visar stadens åtaganden om medfinansiering enligt Stockholmsförhandlingen (avtal 2014) 
och Sverigeförhandlingen (avtal 2017) samt Mälarbanan (avtal 2018). Till detta tillkommer finansiella kostnader 
för indexuppräkningen av dessa nominella belopp. Tabellen visar även bidragen till denna medfinansiering 
utifrån befintliga avtal med olika fastighetsägare. 

Medfinansiering för utbyggnad av tunnelbana och Mälarbanan 

Mkr 2014-
2019 

2020 2021 2022 Totalt 

Medfinansiering -1 856,8 -63,6 -170,0  -2 090,4 

Finansiella kostnader* -119,6 -21,5 -160,7 -166,2 -538,7 

Summa kostnader -1 976,4 -85,1 -330,7 -166,2 -2 629,1 

Bidrag till medfinansiering 553,8 8,7 49,9  612,4 

Finansiella intäkter 11,9 1,4 2,0 3,3 18,6 

Summa intäkter 565,7 10,1 51,9 3,3 631,0 

Totalt -1 410,7 -75,0 -278,8 -162,9 -1 998,1 

* Under 2022 har Solna anpassat sin redovisning till RKR R9, vilket innebär att avsättningarna för finansiella kostnader korrigerats med -70,7 mkr mot eget kapital. Detta 
belopp ingår endast i totalen. 

Totalt nominellt åtagande för Stockholmsförhandlingen uppgår till 840,4 mkr. År 2016 utbetalades nominellt 
20,0 mkr, 2017 utbetalades 61,5 mkr, 2018 utbetalades 148,1 mkr och 2019 utbetalades 157,7 mkr enligt gällande 
betalplan. Under 2020 skedde inga utbetalningar. Under 2021 utbetalades nominellt 0,6 mkr. Hittills under 2022 
har 7,7 mkr betalats ut. Dessutom har förskott om 30,4 mkr betalats ut under perioden. Kvarvarande åtagande 
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per 2022-08-31 uppgår nominellt till 444,9 mkr. 

Totalt nominellt åtagande för Sverigeförhandlingen (Hagalundsstationen) uppgår till 650,0 mkr. År 2017 
utbetalades nominellt 40,0 mkr, 2018 utbetalades 60,0 mkr och 2019 utbetalades 95,0 mkr enligt gällande 
betalplan. Under 2020 och 2021 skedde inga utbetalningar. Hittills under 2022 har 27,5 mkr betalats ut. 
Kvarvarande åtagande per 2022-08-31 uppgår nominellt till 427,5 mkr. 

Totalt nominellt åtagande för Mälarbanan uppgår till 600,0 mkr. Hittills har inga utbetalningar skett. Kvarvarande 
åtagande per 2022-08-31 uppgår nominellt till 600,0 mkr. 

De totala kostnaderna för indexering av de tre avtalen Stockholmsförhandlingen, Sverigeförhandlingen och 
Mälarbanan under perioden 2014 till och med augusti 2022 uppgår till 468,0 mkr (varav 166,2 mkr avser 
perioden januari - augusti 2022) och har belastat finansnettot. Under 2022 har Solna anpassat sin redovisning till 
Rådet för kommunal redovisnings rekommendation 9 och diskonterar bedömda framtida betalflöden för 
avsättningarna med internräntan för att beräkna nuvärdet. Anpassningen av redovisningsmetod har inneburit att 
avsättningarna för finansiella kostnader korrigerats med -70,7 mkr mot eget kapital. Indexeringen har sedan 2014 
totalt minskat det egna kapitalet med 538,7 mkr. 

De totala bidragen till medfinansiering uppgår till nominellt 612,4 mkr. Av detta belopp har 281,9 mkr redan 
inbetalats. De avtal som innehåller indexklausul har räknats upp med avtalade index per sista augusti 2022. De 
totala intäkterna för indexering av avtalen uppgår till 18,6 mkr (varav 3,3 mkr för januari - augusti 2022) och 
utgör en finansiell intäkt. 

De infrastrukturella åtagandena är upptagna utifrån gällande avtal och betalplaner samt nu kända 
marknadsförhållanden. 

Framtida förändringar i projektens genomförande eller förändrade marknadsförhållanden kan leda till förändrade 
kostnader och intäkter för Solna. 

Nämndernas budgetuppföljning 

Nämndernas nettokostnader har ökat med 1,1 procent (19,7 mkr) i förhållande till motsvarande period 
föregående år och uppgår till 1 886,6 mkr. De senaste åren är nettokostnaderna i det närmaste oförändrade. Till 
del kan utvecklingen förklaras av pandemin i form av lägre efterfrågan av välfärdstjänster samt ökade statliga 
bidrag för att kompensera för pandemins merkostnader, men även nämndernas effektiviseringsarbete för att 
säkra en god hushållning bidrar till nettokostnadernas långsamma utveckling. 

Nettokostnadsutvecklingen avspeglar sig även i budgetavvikelsen, som uppgår till +137,3 mkr, vilket är i nivå 
med motsvarande period föregående år (+143,7 mkr). Samtliga nämnder uppvisar en positiv budgetavvikelse för 
perioden och nämndernas nettokostnader är prognostiserade till 2 942,7 mkr och en prognosavvikelse på 
93,2 mkr. Samtliga nämnders årsprognoser, bortsett från tekniska nämnden till följd av omvärldsläget, är i balans 
med budget eller bättre. Det visar att tilldelade budgetramaröver lag ger verksamheterna ekonomiska 
förutsättningar att upprätthålla en god hushållning och service. Tekniska nämndens negativa prognosavvikelse är 
en följd av omvärldsläget, som i sin tur bidragit till en prisutveckling för bland annat el, och baseras på 
försiktighetsprincipen. 

Kommunstyrelsens budgetavvikelse uppgår till +17,3 mkr och förklaras av att medelsreserven inte har tagits i 
anspråk (+6,7 mkr), lägre personalkostnader än planerat på grund av vakanser samt minskade kapitalkostnader. 
Årsprognos för kommunstyrelsens nettokostnader uppgår till 125,1 mkr, vilket är en prognosavvikelse på 
+15,0 mkr, varav +10,0 mkr avser stadens medelsreserv. 

Revisionen uppvisar en budget i balans för perioden och ett nettokostnadsutfall i nivå med budget för året. 

Byggnadsnämndens budgetavvikelse uppgår till +2,3 mkr och förklaras till största del av lägre kostnader för 
köp av tjänst beroende på att utvecklingsprojekt har skjutits fram i tiden. Nettokostnaderna för året 
prognostiseras till 7,2 mkr, vilket är en prognosavvikelse på +0,6 mkr. Prognosavvikelsen beror främst på lägre 
kostnader genom en genomlysning av investeringsprocessen samt anläggningsregistret som genomförts i staden 
och som inte var beaktat i budgetramen för 2022. 

Tekniska nämnden inklusive affärsverksamheten uppvisar en budgetavvikelse på +5,7 mkr som till största 
delen beror på högre hyresintäkter än budgeterat. Affärsverksamheten, som utgör en del inom nämnden, 
redovisar en avvikelse på +2,8 mkr, vilket huvudsakligen förklaras av den omarbetade avfallstaxan i syfte att 
möta ökade miljökrav och tidigare års ekonomiska obalans. Nettokostnaderna för året prognostiseras till 
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29,0 mkr och en avvikelse på -5,2 mkr till följd av elprisutvecklingen. 

Kultur- och fritidsnämndens budgetavvikelse uppgår till +6,8 mkr som till största del förklaras av högre 
intäkter än budgeterat när det gäller uthyrning av idrottslokaler samt elevavgifter för kulturskolan. 
Nettokostnaderna för året är prognostiserade till 148,4 mkr och en prognos i nivå med budget. 

Skolnämndens budgetavvikelse uppgår till +14,5 mkr och beror främst på att intäkterna är högre än beräknat, 
men även att kostnaderna för köp av verksamhet/tjänster varit lägre än beräknat för perioden. Intäkterna avser 
framför allt att bidrag från Skolverket och Försäkringskassan har varit högre än budgeterat. Avvikelsen gällande 
kostnader för köp av verksamhet/tjänster, avseende elever som valt en annan skola än Solnas kommunala skolor, 
varit lägre än beräknat för perioden. 

Nettokostnaderna för året är prognostiserade till 974,9 mkr, vilket är en prognos i nivå med budget. Osäkerheter 
i prognosen avser främst antalet elever under höstterminen. Osäkerheten avser främst gymnasiet, då 
avstämningsdatum för hösten är den 15 september och efter det justeras utbetalningen för både juli och augusti. 
En ytterligare osäkerhetsfaktor är ett nytt avtal för skolskjuts som kommer att innebära högre kostnader än 
tidigare för resor med taxi. 

Barn- och förskolenämndens budgetavvikelse uppgår till +16,2 mkr och beror främst på högre bidrag från 
staten än budgeterat samt lägre kostnader för köp av huvudverksamhet. Det är främst bidrag från Skolverket för 
kvalitetshöjande åtgärder samt bidrag från Försäkringskassan för sjuklönekostnader som är högre än beräknat för 
perioden. Nettokostnaderna för året är prognostiserade till 531,2 mkr, vilket visar på en positiv årsavvikelse om 
+ 5,0 mkr. Avvikelsen avser främst att det beräknas vara färre barn i verksamheten än budgeterat. Det är främst 
antalet barn i fristående förskolor och andra kommuner som prognostiseras bli färre än budgeterat, vilket ger 
lägre kostnader för köp av verksamhet/tjänst. Osäkerheter i prognosen avser antalet barn i egen regi respektive 
fristående förskolor och andra kommuner under hösten. Arbetet med att placera barn inför hösten pågår, men är 
ännu inte klart. 

Kompetensnämnden uppvisar en budgetavvikelse på +2,7 mkr, vilket till största del förklaras av högre intäkter 
än budgeterat när det gäller intäkter för interkommunal ersättning inom vuxenutbildningen samt högre intäkter 
från Migrationsverket. Nettokostnaderna för året är prognostiserade till 39,3 mkr och en positiv 
prognosavvikelse på +2,3 mkr i förhållande till budget. Prognosavvikelsen förklaras främst av högre statsbidrag 
än budgeterat. 

Socialnämndens budgetavvikelse uppgår till +19,2 mkr och förklaras huvudsakligen av färre aktualiseringar och 
dygnet runt placeringar inom barn, och ungdomsverksamheten, lägre kostnad för bistånd samt minskade 
aktualiseringar inom vuxen (16,2 mkr). Nettokostnaderna för året är prognostiserade till 207,0 mkr och en 
prognosavvikelse på +19,2 mkr. Prognosen baseras på ett nettokostnadsutfall i nivå med budget för perioden 
september-december. 

Familjerättsnämndens budgetavvikelse uppgår till +0,3 mkr. Nettokostnaderna för året är prognostiserade till 
4,5 mkr och en prognos i nivå med budget. 

Omvårdnadsnämndens budgetavvikelse uppgår till +50,5 mkr och förklaras huvudsakligen av att behovet av 
äldreomsorgstjänster är fortsatt lägre än innan pandemin och att nystartade LSS-boende är i en uppstartsfas. 
Därutöver uppvisar intäkter från brukare en positiv budgetavvikelse. Nettokostnaderna för året är 
prognostiserade till 865,4 mkr och en prognosavvikelse på +54,8 mkr. Årsprognos baseras på full årseffekt för 
kostnadsökningar utifrån prisjusteringar och beläggningstal. 

Miljö- och hälsoskyddsnämndens uppvisar en budgetavvikelse på +1,5 mkr, vilket förklaras av lägre 
kostnader för köp av tjänst eftersom planerade projekt genomförs senare under året samt att vissa rekryteringar 
har senarelagts. Nettokostnaderna för året är prognostiserade till 9,1 mkr och en prognosavvikelse på +1,5 mkr. 

Mkr 2022 2021 % 22/21 Budget-
avvikelse 

Budget Prognos Prognos-
avvikelse 

Kommunstyrelse -76,1 -76,4 -0,3 17,3 -140,1 -125,1 15,0 

Revisionen -0,8 -0,8 -7,3 0,3 -1,6 -1,6 0,0 

Byggnadsnämnden -2,9 -2,7 7,8 2,3 -7,8 -7,2 0,6 

Tekniska nämnden -10,2 0,3 -3 554,2 5,7 -23,8 -29,0 -5,2 

Kultur- Och fritidsnämnden -92,1 -90,5 1,7 6,8 -148,4 -148,4 0,0 

Skolnämnden -635,4 -614,7 3,4 14,5 -974,9 -974,9 0,0 

Barn- Och förskolenämnden -341,3 -340,4 0,2 16,2 -536,2 -531,2 5,0 

Kompetensnämnden -25,0 -26,5 -5,6 2,7 -41,6 -39,3 2,3 

Socialnämnden -131,6 -138,1 -4,7 19,2 -226,2 -207,0 19,2 

Familjerättsnämnden -2,8 -3,0 -9,6 0,3 -4,5 -4,5 0,0 
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Omvårdnadsnämnden -562,9 -568,3 -0,9 50,5 -920,2 -865,4 54,8 

Miljö- Och 
hälsoskyddsnämnden 

-5,6 -5,8 -3,6 1,5 -10,6 -9,1 1,5 

Totalt -1 886,6 -1 866,9 1,1 137,3 -3 035,9 -2 942,7 93,2 

Uppföljning stadens investeringsbudget 

Periodens investeringar uppgår till 83,6 mkr, vilket är en minskning med -72,3 mkr jämfört med föregående år 
och av årets investeringsbudget återstår 104,4 mkr. Förändring mot samma period föregående år beror på förra 
årets anpassning av Råsundaskolan för att möta barn- och utbildningsförvaltningens förändrade lokalbehov. 

Investeringar i fastigheter uppgår till 43,0 mkr för perioden, varav 3,3 mkr avser den nya skolan i Järvastaden. I 
Råsundaskolan har taket på gymnastiksalen lagts om i sin helhet och det har installerats en helt ny hiss i 
mellanstadiebyggnaden. Gården framför mellanstadiet renoveras och kommer bli klar under hösten 2022. På 
Bergshamraskolan har fönster och fasad renoverats på matsals- och aulabyggnaden. Helt ny ventilation har 
installerats på Sunnanskolan. För att säkerställa rätt antal skolplatser i norra Solna, har Ringens förskola byggts 
om till skollokaler. Ombyggnationen omfattar bland annat nya ytskikt och ny ventilation. Inom ramen för 
minskade barngrupper i förskolan har det gjorts invändiga renoveringar på Thors förskola och på Hannebergs 
förskola. Tellus förskola och förskolan Fantasia har fått nymålade fasader. Vidare har en stor satsning på 
förskolornas utemiljö genomförts. Ett stort antal förskolor har under sommaren fått ny lekutrustning och andra 
insatser på gårdarna. 

Vid Sunnanskolan har en helt ny spontanidrottsyta anlagts. Ytan innefattar en konstgräsplan, en basketplan och 
ett utegym. På Solna fältrittklubbs ridhus pågår just nu en omfattande takrenovering. Renoveringen beräknas 
vara klar under hösten. Det pågår även insatser i flera hus med kulturhistoriskt värde. På Bergmarkska villan 
genomfördes en takrenovering under sommaren och under hösten pågår en takrenovering på Villa Alnäs. 
Färghandlarhuset i Hagalund målas om utvändigt och beräknas vara klart under hösten. 

Bland stadsmiljöinvesteringar (17,8 mkr) som pågått under perioden har kollektivkörfält införts på 
Huvudstaleden och på östra delen av Solna kyrkväg. Ny asfaltsbeläggning har lagts bland annat på 
centrumparkeringen vid Huvudstagatan, vid Skytteholmsskolan och på Hagalundsgatan. Gång- och cykelvägen 
genom Pampasparken har i samband med beläggningsarbetet breddats och gång- och cykeltrafiken separerats. 
Strandpromenaden mellan Augustendal och Huvudsta strandbad har restaurerats. 

Arbetet utifrån budgetområdena med särskilt tilldelad budget av kommunfullmäktige; cykelplan (19,0 mkr), 
trygghetsåtgärder och återplantering i stadsmiljön (6,0 mkr), lekplatser (3,0 mkr) samt vatten (2,0 mkr), pågår 
som planerat och tilldelad investeringsbudget förväntas nyttjas. 

Åtgärder utifrån cykelplanens genomförandeprogram har fortgått enligt plan med färdigställande av projektet 
längs Evenemangsgatan och cykelbanan genom korsningen Frösundaleden/Solnavägen. I Bergshamra har 
upprustningen av cykelbanan mellan Bergshamravägen och Barks väg pågått under året. Breddningen av 
cykelstråket genom Hagalundsparken är också påbörjat, med färdigställande under tidig höst. 

Lekplatserna Råstahem, Råsunda torg och Lövdalsparken har rustats och försetts med ny lekutrustning. I 
Huvudsta har upprustningen av Jungfrudansens lekplats påbörjats och beräknas bli klar i höst. I 
Hagalundsparken har den populära mötesplatsen Rosenträdgården renoverats och fräschats upp. Anläggandet av 
ett nytt, naturlikt utlopp för Råstasjön har inletts. Den gamla dammen är riven och uppbyggnaden av ny 
sjötröskel och åfåra har startat. Under hösten kommer även belysningen i parken att moderniseras. På Gustav III 
Boulevard i Frösunda har nya gatuträd planterats på ett avsnitt av gatan. 

  

  Periodutfall Årsprognos 

Mkr 2022 2021 Differens 
22/21 

Återstår 
årsbudget 

Budget Prognos Prognos- 
avvikelse 

Kommunstyrelsen 3,4 0,1 3,3 1,8 5,4 17,0 -11,6 

Byggnadsnämnden 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,0 0,1 

Tekniska nämnden 77,6 151,6 -74,1 93,0 170,6 150,6 20,0 

Kultur- och fritidsnämnden 1,8 0,9 0,8 2,4 4,2 4,2 0,0 

Skolnämnden 0,0 1,2 -1,2 5,0 5,0 1,0 4,0 

Barn- och förskolenämnden 0,3 1,6 -1,3 0,7 1,0 0,5 0,5 

Kompetensnämnden 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,0 0,1 

Socialnämnden 0,0 0,0 0,0 0,2 0,2 0,0 0,2 

Familjerättsnämnden 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,0 0,1 

Omvårdnadsnämnden 0,6 0,4 0,2 0,9 1,5 1,0 0,5 

Miljö- och 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,0 0,1 
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  Periodutfall Årsprognos 

hälsoskyddsnämnden 

Totalt 83,6 155,9 -72,3 104,4 188,3 174,3 14,0 

Årets investeringsprognos uppgår till 174,3 mkr, vilket är en positiv prognosavvikelse på 14,0 mkr. Avvikelsen 
förklaras i all väsentlighet av den genomlysning av investeringsprocessen samt anläggningsregistret som 
genomförts under 2021. Genomlysningen har bland annat resulterat i ett tydliggörande av stadens anvisning för 
gränsdragning mellan investeringsutgifter och driftkostnader samt en förändring av beloppsgränsen. Detta 
innebär att budgeterade investeringar under 2022 delvis redovisas som driftkostnader. 

För tekniska nämnden innebär den förändrade redovisningen en positiv prognosavvikelse på +20,0 mkr jämfört 
med budget. Övriga nämnder och kommunstyrelsen prognostiserar ett utfall på 8,7 mkr och en positiv 
prognosavvikelse på +9,0 mkr. Därutöver belastas kommunstyrelsens investeringsbudget med kostnader för att 
täcka beslutet att bygga en ny skola i Järvastaden som beslutades av kommunstyrelsen i februari. 
Investeringsutfall för skolbygget beräknas till 15 mkr under 2022. 

Exploatering 

Investeringsutgifterna avseende exploateringsverksamheten uppgår till 151,8 mkr för perioden januari - augusti 
jämfört med 157,7 mkr samma period 2021. De större projekten avser simhallsbyggnaden i kvarteret 
Idrottsplatsen 53,1 mkr, Hagalund 4:10 vid Solnavägen 17,6 mkr, Mälarbanan 13,1 mkr samt Tomtebodadepån 
8,9 mkr. 

Under perioden januari till augusti har exploateringsbidrag om 56,1 mkr inkommit. De största inbetalningarna 
avser 34,7 mkr gällande Stora Frösunda och 11,8 mkr gällande Bagartorps Centrum. Färdigställda 
exploateringsobjekt om 47,5 mkr har intäktsförts i perioden, där 43,1 mkr avser kvarteret Lagern. 

Årsprognosen för investeringar avseende exploateringsverksamheten uppgår till 210,0 mkr och de större 
projekten avser Simhallen, Hagalund 4:10, Tomtebodadepån, Mälarbanan samt Stora Frösunda. Årsprognosen 
gällande inbetalda exploateringsbidrag uppgår till 82,0 mkr. 

  Periodutfall Årsprognos 

Mkr 2022 2021 Differens 
22/21 

Budget Prognos Prognos- 
avvikelse 

Exploateringsverksamheten 151,8 157,7 -5,9  210,0 -210,0 

Finansiering med egna medel 

Soliditeten visar hur stor del av tillgångarna som finansierats med egna medel. Per sista augusti uppgick 
soliditeten till 64,4 procent. Vid utgången av 2021 uppgick soliditeten till 63,3 procent. Ökningen förklaras av ett 
positivt resultat i perioden samtidigt som balansomslutningen har minskat med 145,1 mkr sedan årsskiftet. 
Soliditeten inklusive ansvarsförbindelse för pensioner uppgår till 53,1 procent jämfört med 51,9 procent vid 
årsskiftet. 

Sett över en tioårsperiod har soliditeten exklusive ansvarsförbindelser för pensioner fallit främst beroende på 
stadens åtaganden att medfinansiera tunnelbanan och Mälarbanan. Allt eftersom stadens kostnader och intäkter 
för utbyggnaden av tunnelbanan och Mälarbanan realiseras under de kommande tio åren, kommer stadens 
soliditet att förbättras i motsvarande mån. 
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Anm: År 2022 avser delårsbokslut i augusti. Jämförelsesiffrorna för 2021 har anpassats till redovisning enligt RKR R9 gällande 
avsättningar då staden 2022 ändrat hantering av indexregleringar.  
 
Kassaflödet från den löpande verksamheten är positivt och uppgår till 564,5 mkr. I posten ingår periodens 
resultat 49,6 mkr samt justering för avskrivningar 110,0 mkr och justering för värdeminskning i värdepapper med 
520,2 mkr. Övriga ej likvidpåverkande poster om 259,8 mkr innehåller bland annat förändring i övriga 
avsättningar och förändring i pensionsavsättningar. Kassaflödet från den löpande verksamheten har påverkats 
negativt av minskade kortfristiga skulder med 379,3 mkr. Detta är främst minskade leverantörsskulder samt 
minskning av upplupna kostnader och förutbetalda intäkter. Investeringsverksamheten har ett negativt 
kassaflöde på 286,2 mkr. 

Likviditeten (kassa och bank) har ökat med 289,1 mkr under perioden och uppgår till 1 172,0 mkr jämfört med 
882,8 mkr vid det senaste årsskiftet. 

Medelsförvaltning 

Medelsförvaltningen är uppdelad i en långsiktig kapitalförvaltning och en kortsiktig likviditetsförvaltning. 

Kapitalförvaltningen tillskapades år 2002 då aktierna i Solnabostäder AB avyttrades till Signalisten. Av det 
frigjorda kapitalet placerades 600 mkr med en placeringshorisont över tio år i en värdepappersportfölj, som 
innehåller svenska och globala aktier samt svenska räntebärande värdepapper. Per sista augusti var den 
långsiktiga kapitalförvaltningen värd 3 099,1 mkr att jämföra med 3 616,6 mkr vid årets början, 2 084,5 mkr per 
årsskiftet 2020/2021 samt ursprungliga insatsen på 600 mkr år 2002. Under 2021 investerades ytterligare 900 mkr 
i den långsiktiga kapitalförvaltningen och den totala investeringen uppgår till 1 500 mkr. Inkluderas den 
kortsiktiga likviditetsförvaltningen uppgår marknadsvärdet till 3 641,5 mkr. Under perioden har 400 mkr 
överförts från koncernkontot till likviditetsförvaltningen. Kapitalet förvaltas i enlighet med av 
kommunfullmäktige beslutad finanspolicy samt av kommunstyrelsen fastställda riktlinjer för medelsförvaltning. 

Hittills i år har det varit en negativ utveckling för såväl svenska som globala aktier som räntor. Svenska aktier har 
avkastat -26,5 procent, globala aktier -6,7 procent och räntebärande värdepapper -6,8 procent. Sammantaget har 
den långsiktiga kapitalförvaltningen hittills i år genererat en avkastning på -14,3 procent, vilket är 4,6 
procentenheter lägre än det jämförelseindex som totalportföljen ska mätas mot. 

Kapitalet förvaltas på lång sikt för att täcka framtida investeringar och/eller pensionsutbetalningar och placeras 
med målet att uppnå en årlig avkastning som överstiger inflationen med tre procentenheter sett över en rullande 
femårsperiod. Mätt över den senaste femårsperioden (augusti 2017 – augusti 2022) har kapitalförvaltningen 
genererat en avkastning som klarat den målsättningen där den årliga avkastningen uppgått till 10,0 procent 
medan avkastningsmålet (inflationen plus tre procentenheter) uppgått till 6,2 procent årligen. 

För att minimera förvaltningsrisker ska förvaltningen tillämpa principerna om matchning respektive 
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diversifiering. Matchningsprincipen strävar efter att balansera tillgångsportföljen mot skuldsidan. Det innebär 
främst att tillgångssidan ska ha goda möjligheter att uppnå det långsiktiga avkastningskravet, samtidigt som de 
kortsiktiga riskerna inte skall vara för stora. Diversifieringsprincipen används för att fördela en portföljs 
placeringar inom och mellan olika tillgångsslag och marknader i syfte att minska risken i en portfölj. 
Riskhantering får endast ske inom ramen för de tillgångsslag och värdepapper som beslutats av 
kommunstyrelsen. 

Under perioden har inga avvikelser skett mot av fullmäktige fastställd finanspolicy eller av kommunstyrelsen 
fastställda riktlinjer för medelsförvaltningen. Stadens portfölj är överviktad mot aktier genom 72,8 procent aktier, 
vilket är inom det tillåtna placeringsintervallet 60 – 80 procents aktier. 

Utöver den långsiktiga kapitalförvaltningen finns en likviditetsförvaltning. Portföljen får innehålla likvida medel 
som placeras på kort sikt, i allmänhet 2 år eller kortare. Avsikten med likviditetsförvaltningen är att minimera 
riskerna i den del av stadens likviditet som ska användas för kortsiktiga ändamål, som löpande betalningar och 
budgeterade investeringar. Under perioden har 400 mkr överförts från koncernkontot till likviditetsförvaltningen 
och den uppgick till 542,4 mkr per den 31 augusti. Medlem är placerade på olika löptider där den längsta är sex 
månader och sitträntan uppgår till 1,01 procent. 

Pensionsförpliktelser 

Stadens pensionsadministration sköts av KPA. Nedan lämnas upplysningar om stadens totala 
pensionsförpliktelse i balansräkningen, det vill säga avsättningar inklusive särskild löneskatt samt 
ansvarsförbindelse inklusive särskild löneskatt. 

Medel som förvaltas på lång sikt, i enlighet med av kommunfullmäktige fastställd finanspolicy, för att täcka 
framtida investeringsbehov och/eller Solna stads pensionsåtagande uppgår per 2022-08-31 till 3 099,1 mkr. 
Stadens pensionsförpliktelser förvaltas således inte genom pensionsförsäkring, pensionsstiftelse eller egna 
förvaltade pensionsmedel. 

Det totala pensionsåtagandet för stadens anställda uppgår till 1 682,7 mkr inklusive löneskatt. Åtagandet 
redovisas dels som avsättning i balansräkningen, dels som ansvarsförbindelse. Den totala pensionsförpliktelsen, 
inklusive ansvarsförbindelse, för kommunkoncernen uppgår till 1 686,5 mkr. 

Avsättningen består av det åtagande som avser pensioner intjänade från 1 januari 1998 och utgörs av 
förmånsbestämd pension, ålderspension, efterlevandepension samt visstidspension. Den del som förvaltas av 
arbetsgivaren uppgår till 576,8 mkr inklusive löneskatt. Jämfört med 2021 är det en ökning med 53,3 mkr 

Avsättningar avseende särskild avtalspension enligt överenskommelse (SAP-sök) uppgår till 1,0 mkr inklusive 
löneskatt och räknas som omstruktureringsåtgärder. De totala pensionsavsättningarna för staden uppgår till 
582,5 mkr inklusive löneskatt. Den finansiella kostnaden på 11,9 mkr ingår i pensionsavsättningen. 

Totala pensionskostnader för perioden uppgår till 127,4 mkr. Samma period föregående år uppgick 
pensionskostnaderna till 137,1 mkr. 

Pensionsförpliktelser 

Mkr 2022 2021 Förändring Förändring % 

Avsättning 582,5 531,2 51,3 9,7 

- varav pensioner intjänade från 1998 576,8 523,5 53,3 10,2 

- varav visstidspensioner 4,7 2,6 2,1 80,8 

- varav pensioner omstrukturering 1,0 5,1 -4,1 -80,4 

Ansvarsförbindelser pensioner intjänade före 1998 1 100,2 1 140,5 -40,3 -3,5 

Totalt 1 682,7 1 671,7 11,0 0,7 

I ansvarsförbindelsen ingår förpliktelser för pensionsförmåner som intjänades före 1998. Kostnaden redovisas 
när pensionen utbetalas. Förpliktelsen uppgår till 1 100,2 mkr inklusive löneskatt per den sista augusti. Den totala 
förpliktelsen redovisas enligt den kommunala redovisningslagen utanför balansräkningen. 

Reservering för strukturåtgärder 

Förutsättningen för att utnyttja medel till strukturåtgärder är att kravet på en god ekonomi uppfylls. De 
omstruktureringsåtgärder som beslutas ska leda till en sänkt kostnadsnivå på sikt. Exempel på kostnader som 
brukar kunna anses som omstruktureringskostnader är avgångsvederlag, avtalspensioner, effektiviserings- och 
återställningskostnader för lokaler, nedskrivning av bokfört värde samt eventuellt andra kostnader som saknar 
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samband med den löpande verksamheten. 

I reserverat eget kapital finns medel för att täcka framtida pensionskostnader, beslutade 
strukturomvandlingsinsatser som leder till en sänkt kostnadsnivå samt övriga strukturella utvecklingsinsatser. 
Kostnader för strukturomvandling och strukturella utvecklingsinsatser har inte budgeterats utan redovisas som 
en jämförelsestörande kostnad att täckas av reserveringarna. Under året har 21,3 mkr använts av tidigare 
reserverat eget kapital för omstrukturering (8,0 mkr), pensioner (13,3 mkr) och kostnader för stadens utbyggnad 
och skol- och förskolelokaler (0,0 mkr). 

Pensioner 

Den del av pensionskostnaderna som enligt beslut i budgeten ska täckas av reserveringar i eget kapital uppgår för 
perioden till 13,3 mkr. 

Omstrukturering 

Kostnader för omstrukturering som avser avgångsvederlag, särskild avtalspension eller andra strukturella åtgärder 
som lokalanpassningar, uppgår under perioden till 8,0 mkr. Solna stad strävar efter att agera ansvarsfullt som 
arbetsgivare vid alla anpassningar och naturliga avgångar är det önskvärda alternativet. I de fall naturlig avgång 
inte är möjlig, kan staden bevilja avgångsvederlag eller särskild avtalspension. 

Kommunfullmäktige har i flertalet årsbokslut alltsedan år 2005 beslutat att del av resultatet som översteg stadens 
resultatmål, skulle reserveras för att möta framtida kostnader för omstrukturering. Strukturåtgärderna ska leda till 
en sänkt kostnadsnivå för staden. Tjänster som blir vakanta på grund av omstrukturering, får inte återbesättas. 
Inte heller får personer som fått avgångsvederlag återanställas utan särskild prövning. 

Under perioden har 7,7 mkr använts till avgångsvederlag och -0,1 mkr till särskild avtalspension samt övriga 
strukturåtgärder (lokalanpassning) 0,4 mkr. Strukturomvandlingen har under perioden berört tre förvaltningar. 
Av reserveringen återstår 97,1 mkr. 

Kostnader för omstrukturering 

Mkr 2022 2021 Förändring 

Avgångsvederlag -7,7 -23,1 -15,4 

Avtalspension 0,1 -3,0 -3,1 

Övriga strukturåtgärder (lokalanpassningar med mera) -0,4 -0,4 0,0 

Totalt -8,0 -26,5 -18,5 

Strukturella utvecklingsinsatser, stadens utbyggnad och skol- och förskolelokaler 

I årsbokslutet 2021 avsattes 400,0 mkr för strukturella utvecklingsinsatser för stadens skol- och förskolelokaler. 
Under 2022 har 0,0 mkr tagits i anspråk. Tillsammans med tidigare avsatta medel återstår totalt 524,2 mkr för 
detta ändamål. 

Koncernåtaganden 

Borgensåtagandena för Norrenergi AB samt Bostadsstiftelsen Signalisten inklusive Solnabostäder AB uppgick 
per 31 augusti 2022 till 829,4 mkr, vilket är oförändrat jämfört med sista december 2021. Den av 
kommunfullmäktige i december 2019 fastställda borgensramen möjliggör ett totalt borgensåtagande om 
1 725,0 mkr. 

Utöver ovan borgensåtaganden finns en solidarisk borgen såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige 
AB:s samtliga nuvarande och framtida förpliktelser. Staden har också garantiförpliktelser mot 
kommunalförbunden Norrvatten och Käppalaförbundet. 

Inga interna lån förekommer inom kommunkoncernen. 

Väsentliga personalförhållanden 

Medarbetare 

Hållbar utveckling 
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Solna stads förmåga att attrahera, rekrytera, utveckla samt behålla medarbetare med rätt kompetens blir allt 
viktigare i takt med en ökad konkurrens om arbetskraften. Det har därför pågått ett utvecklingsarbete i staden 
under de senaste åren där bland annat medarbetarperspektivet har integrerats i stadens styr- och 
uppföljningssystem. Det är viktigt att ständigt fortsätta med ett aktivt utvecklingsarbete i alla verksamheter för att 
säkra kompetensförsörjningen och att staden fortsätter vara en attraktiv arbetsgivare med engagerade 
medarbetare som trivs och mår bra. 

Staden arbetar kontinuerligt med kompetensförsörjning, kompetensutveckling och intern rörlighet i syfte att 
utifrån verksamhetens behov, trygga kompetens och tillvarata engagemanget i organisationen. 

I arbetet med kompetensförsörjning strävar staden efter att höja kvaliteten i chefsstöd, ledarutveckling och 
rekryteringar. Detta görs genom till exempel utbildningar i medarbetar- och lönesamtal, rekrytering och genom 
arbetet med resultatet av medarbetarundersökningen. Inom utbildningsområdet har staden till stor del övergått 
till digitala utbildningar och implementering av en gemensam kompetensportal pågår. 

Den årliga löneöversynsprocessen genomfördes under våren. För de verksamheter som har möjlighet att erbjuda 
medarbetare distansarbete, fortlöper denna process utifrån stadens anvisning för distansarbete. Stadens chefer 
har vidareutvecklat sina kunskaper inom ledarskap och förändringsledning och delat med sig av sina erfarenheter 
inom området genom deltagande i stadens ledarforum. I syfte att öka den interna rörlighet har utbildningen "leda 
utan chefskap" genomförts. 

Medarbetarundersökningen  

Varje år genomförs en medarbetarundersökning som mäter medarbetarnas engagemang i verksamheten, 
chefernas förmåga att tillvarata och öka engagemanget samt styrningen av organisationen. Svarsfrekvensen i 
undersökningen uppgick 2021 till 90 procent, vilket visar på ett högt engagemang. Det totala HME indexet 
(Hållbara medarbetarengagemanget) uppgick till 80,9 2021, vilket kan jämföras med 79,7 för 2020. 

Under november kommer staden genomföra årets medarbetarenkät. 

Systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) 

I den årliga uppföljningen av stadens systematiska arbetsmiljöarbete för 2021 noterades ett antal 
utvecklingsområden, som staden arbetat med under året och fortsätter arbeta med under resten av 2022: 

• Staden ville öka möjlighet och tillgänglighet till utbildning inom området grundläggande arbetsmiljö och 
en utbildning i digital form för chefer och skyddsombud har tagits fram. Utbildningen bidrar till god 
samverkan då chefer och skyddsombud har möjlighet att ta del av samma utbildningsmaterial. 

• För att säkerställa att chefer och medarbetare har en god arbetsmiljö, trivsel och gott partnerskap även 
vid arbete på distans, kommer en utvärdering i form av en enkät att genomföras under december.  

• En del i digitaliseringen är att vidareutveckla stadens systematik i hantering av händelser avseende 
arbetsmiljö genom att integrera arbetsmiljöarbetet i stadens verksamhetssystem Stratsys. Arbete pågår 
med att i ett första skede integrera den årliga uppföljningen av stadens systematiska arbetsmiljöarbete. 

• I stadens arbete med att vara en attraktiv arbetsgivare utformas och implementeras under året en central 
pre-boarding och on-boarding i digitalt format. 

Många medarbetare verkar numera i en digital arbetsmiljö och utvärdering och uppföljning blir viktigt för att dra 
lärdomar och för att skapa en god framtida arbetsplats. 

Årsarbetare och anställda 

Antal 2022 2021 Förändring Förändring 
% 

Årsarbetare 2 070 2 064 6 0,3 

Totalt anställda 2 263 2 253 10 0,4 

Tillsvidareanställda kvinnor 1 531 1 538 -7 -0,5 

Tillsvidareanställda män 500 485 15 3,1 

Totalt tillsvidareanställda 2 031 2 023 8 0,4 

Visstidsanställda kvinnor 156 152 4 2,6 

Visstidsanställda män 76 78 -2 -2,6 

Totalt visstidsanställda 232 230 2 0,9 

Anställda per åldersgrupp:    0 

<30 år 233 241 -8 -3,3 
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Antal 2022 2021 Förändring Förändring 
% 

30 -49 år 1 112 1 108 4 0,4 

50 -59 år 584 582 2 0,3 

>60 år 334 322 12 3,7 

Antalet medarbetare i staden uppgår per 31 augusti 2022 till 2 070, vilket är en ökning med sex medarbetare 
jämfört med motsvarande period 2021. Antalet tillsvidareanställda i staden uppgår per 31 augusti till 2 031, vilket 
är en ökning med 8 medarbetare jämfört med motsvarande period 2021. Överlag små förändringar i 
personalsammansättningen under perioden. 

Tillsvidareanställda per förvaltning 

Antal 2022 2021 Förändring Förändring 
% 

Stadsledningsförvaltningen 110 116 -6 -5,2 

Tekniska förvaltningen 52 45 7 15,6 

Förvaltningen för arbetsmarknad, kultur och fritid 129 130 -1 -0,8 

Barn- och utbildningsförvaltningen 1 081 1 083 -2 -0,2 

Socialförvaltningen 175 178 -3 -1,7 

Omvårdnadsförvaltningen 425 419 6 1,4 

Miljö- och byggnadsförvaltningen 59 52 7 13,5 

Totalt 2 031 2 023 8 0,4 

Sjukfrånvaro 

Stadens totala sjukfrånvaro för perioden januari-juli 2022 är 8,3 procent, vilket är en ökning med 1,0 
procentenheter jämfört med motsvarade period 2021 (7,3 %). Sjukfrånvaron har påverkats negativt av den ökade 
smittspridningen för covid-19 som skedde i början av året. 

Långtidsfrånvaron ligger på en låg nivå i relation till länet och riket medan korttidsfrånvaron är svår att jämföra i 
år på grund av olika effekter av den pågående pandemin. Staden fortsätter arbeta med riktade insatser för att 
sänka sjukfrånvaron. 

Procent 2022 2021 Förändring 

Total sjukfrånvaro, andel av ordinarie arbetstid 8,3 7,3 1,0 

Korttidssjukfrånvaro (<15 dagar) 4,2 3,7 0,5 

Långtidssjukfrånvaro (>60 dagar) 2,4 2,2 0,2 

Kvinnor 9,1 8,0 1,1 

Män 5,6 5,4 0,2 

Under 30 år 7,9 7,2 0,7 

30 -49 år 7,7 6,4 1,3 

Över 49 år 8,8 8,0 0,8 

Långtidssjukfrånvaro (>60 dagar), andel av total sjukfrånvarotid 29,2 30,2 -1,0 

Tvärsektoriella frågor 

Solna stad har väl utvecklade metoder för att arbeta med de tvärsektoriella frågorna; internationellt arbete, 
likabehandlingsarbete samt strategiskt miljö- och klimatarbete. Kommunstyrelsen, kommittéer och råd skapar 
tillsammans med stadsledningsförvaltningen förutsättningar för arbetet bland annat genom styrdokument, 
kunskapsuppbyggnad, erfarenhetsutbyte och samarbete. Nämnderna har uppdraget att använda de tvärsektoriella 
perspektiven för att utveckla den egna verksamheten och stödja nämndens måluppfyllelse. Det tvärsektoriella 
arbetet följs upp i delårsrapport och årsredovisning. 

Internationellt 

Stadens internationella arbete används som en metod i verksamhets- och kvalitetsutveckling samt som ett 
verktyg för att rusta barn och unga för en framtid med täta kontakter över nations- och kulturgränser. 

Långsiktiga relationer - framgångsfaktor i internationellt arbete 

Staden är medlem i de europeiska nätverken Eurocities och European Forum for Urban Security (Efus) samt har 
ett väletablerat samarbete med vissa av sina vänorter. Förutom kunskap om aktuell europeisk utveckling och 
policy inom respektive område ger nätverken möjlighet till kunskaps- och erfarenhetsutbyte samt ömsesidigt 
lärande med kollegor från andra europeiska städer. Staden är aktiv i Eurocities Social Affairs Forum som spänner 
över områden som utbildning, arbete, migration och integration samt åldrande. Nätverket har, i spåren av 
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pandemin, utvecklat sina mötesformat och erbjuder en blandning av fysiska och digitala möten. Fokus har bland 
annat varit på hur välfärdssystem kan stödja inkluderande återhämtning efter pandemin samt utveckling av nya 
arbetsformer och metoder för att tillgodose medborgarnas behov av service. 

I EU:s Regionkommittés initiativ "Cities and Regions for integration" delar Solna och andra städer och regioner 
med sig av exempel på framgångsrikt arbete för integration av flyktingar och migranter. Solnamodellen för att 
stötta nyanlända till arbete har fortsatt väcka stort europeiskt intresse. Modellen och andra goda exempel från 
Solna har även presenterats på det Skotska kommunförbundets kongress. 

Fokus på verksamhets- och kvalitetsutveckling 

Genom sitt fokus på sociala innovationer och digitalisering, anpassning till demografisk förändring, säkra 
kompetensförsörjning och tillgång till välfärdstjänster ligger Eurocities Social Affairs Forums aktiviteter väl i linje 
med stadens prioriteringar. Nätverkets arbetsgrupper ger medarbetare inom barn- och förskolenämnden, 
skolnämnden, omvårdnadsnämnden och kompetensnämnden tillgång till ett nätverk av kollegor i andra 
europeiska städer för utbyte och samarbete kring gemensamma frågor. Arbetsgrupperna lägger särskilt fokus på 
att synliggöra goda exempel, innovativa arbetssätt och metoder. Planering pågår för Stockholm och Solnas 
gemensamma värdskap för utbildningsarbetsgruppens möte i november och vid arbetsgruppen urbant åldrandes 
vårmöte fick omvårdnadsnämndens förebyggande verksamhet ta del av Oslos systematiska arbete för att bli en 
äldrevänlig stad. 

Projektet "Digitalt medarbetarskap", som finansierats av Europeiska Socialfonden, har avslutats under perioden. 
Projektets syfte har varit att bygga en organisation för hållbar digital utveckling och stärka den digitala 
kompetensen hos anställda i förskola, fritidsverksamhet, förskoleklass samt inom vård och omsorg. Projektet har 
enligt slututvärderingen nått goda resultat och skapat förutsättningar för fortsatt lärande i verksamheterna. 

Omvårdnadsnämnden har ett långsiktigt samarbete med ett kanadensiskt universitet som studerar skandinaviska 
exempel på äldreomsorg. En grupp studenter och lärare har under våren besökt Solna för ömsesidigt 
erfarenhetsutbyte om att stärka ett aktivt och hälsosamt åldrande. Under hösten kommer arbetsgrupper inom 
socialtjänsten att studera Lissabons skademinimerande arbete vid missbruk och hemlöshet samt hur Antwerpen 
utvecklat nätverksarbete för att trygga barns säkerhet enligt modellen "Signs of Safety". Båda aktiviteterna är en 
del av socialnämndens utvecklingsprogram ”Nyfiken på Europa”. Staden deltar i en gemensam nordisk ansökan 
om få arrangera Dam-EM i fotboll 2025. 

För att få möjlighet till en sammanhållen internationell fortbildningsinsats för samtliga verksamheter samt 
möjlighet till utbyte för elever har skolnämnden och barn- och förskolenämnden sökt och fått två ackrediteringar 
inom EU-programmet Erasmus+ godkända. En ackreditering gäller hela programperioden fram till 2027 och 
nämnderna planerar årligen för samarbets- och utbytesaktiviteter med motsvarande verksamheter i andra länder. 

Rusta barn och unga för framtiden 

Skolambassadör för EU utbildas av universitets- och högskolerådet och finns på alla kommunala högstadieskolor 
samt på Solna Gymnasium. De har uppdraget att stödja skolutveckling med fokus på EU samt möjligheter till 
utbyte och samarbete. Ulriksdalsskolan och Solna Gymnasium är även ambassadörsskolor för EU i 
Europaparlamentets regi där både lärare och elever utbildats för att driva EU-arbetet på skolan. 

Solna Gymnasium samarbetar med skolor i Danmark, Tyskland, Tjeckien och Slovakien i ett Erasmus+ projekt 
på temat klimatförändringar och hållbar utveckling samt leder ett metodutvecklingsutbyte mellan europeiska 
idrottsgymnasier. 

Europadagen har uppmärksammats genom tävlingen "Vem vet mest om EU?" mellan åttondeklassare i Solnas 
skolor där Tallbackaskolan stod som segrare för första gången. Internationella kommittén kan ge bidrag till barn 
och ungdomar för internationella studieresor. Under perioden har bidragit beviljats Solna Gymnasium för ett 
besök på ett idrottsgymnasium i Tallinn, Estland och Apollon Solna FK Flickor 10 för en resa till stadens 
grekiska samarbetsort Kalamaria. Båda resorna syftar till att utbyta erfarenheter, knyta kontakter och etablera 
samarbete. 

Internationella erfarenheter förvaltas i verksamheterna för att bidra till nämndmål om hög kvalitet och trygghet i 
förskola och pedagogisk omsorg samt goda kunskapsresultat och elever väl förberedd för vidare studier eller 
yrkeslivet. Det bidrar även till tillgängligt lärande i skolan då det internationella arbetets fokus är inkludering och 
kunskapsdelning. 

Erfarenheterna bidrar även i arbetet för trygghet, bemötande, nöjdhet samt att motverka social isolering inom 
omvårdnad, hållbara hemmaplanslösningar inom socialtjänsten liksom stöd till solnabor för egenförsörjning. 
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Likabehandling 

Stadens likabehandlingsarbete syftar till att medborgarna ska få likvärdigt bemötande och service i mötet med 
stadens verksamheter. Arbetet ska även vara en del av verksamhets- och kvalitetsutvecklingen, vilket innebär att 
det kort- och långsiktiga likabehandlingsarbetet drivs och vidareutvecklas av chefer och medarbetare inom 
samtliga verksamheter. 

Fokus på likvärdig service och bemötande 

I mötet med stadens kontaktcenter erbjuds flera alternativa kontaktvägar för solnaborna. Kontakt kan ske via 
telefon, webbformulär, sociala medier eller besök i stadshuset. Service kan även ges på olika språk. Genom att 
äldre- och funktionshindersombudet numera är placerat i kontaktcenter har tillgängligheten och servicen ökat. 
Den grundläggande likabehandlingsutbildningen erbjuds samtliga medarbetare. 

För 2022 beviljades Solna stadsbibliotek likabehandlingsbidrag för att utveckla aktiviteter för barn med 
funktionsnedsättning och ungdomsgruppen på socialförvaltningens barn- och ungdomsenhet beviljades 
likabehandlingsbidrag för att utveckla sig i att arbeta mer inkluderande med HBTQI+ personer i sina 
utredningar. Likabehandlingskommittén har uppmärksammat Internationella kvinnodagen med ett seminarium 
på temat ”Värdegrundsarbete inom idrotten". 

Skolnämnden har under 2022 fortsatt fokus på värdegrundsarbete och att arbeta för en likvärdig skola. Arbete 
pågår med att öka elevernas tillgång till en behörig lärare och andelen behöriga lärare har också ökat. 
Organisationen har även förstärkts med särskilda undervisningsgrupper för att öka likvärdigheten samt för att 
alla elever kan få den utbildning de har rätt till. 

Omvårdnadsnämnden har utbildat handläggare i normkritiskt tänkande, likabehandling och att arbeta för att 
undvika kränkande särbehandling. Vidare utbildar socialnämnden samtliga medarbetare inom temat inkluderande 
bemötande. 

Tekniska nämnden beaktar tillgängligheten i kommunens lokaler i löpande fastighetsdrift och investeringsprojekt 
och trygghetsvandringar genomförs kontinuerligt i staden och platssamverkan pågår tillsammans med lokala 
aktörer. 

Medarbetare på miljönämnden har under perioden deltagit i kompetensutvecklingsinsatser för att utveckla 
service och bemötande bland annat genom satsningen "medveten kommunikation". 

Kultur- och fritidsnämndens arbete med konst, evenemang och kulturprogram för skolan samt kulturstöd till 
föreningsliv utgår bland annat från likabehandlingsperspektivet. För att erhålla kulturprojekt- och 
föreningsbidrag ställs krav på att föreningen följer en likabehandlingsplan. 

Aktiviteter inom likabehandlingsområdet bidrar till att uppfylla stadens övergripande mål och till ett stort antal 
nämndmål som gott bemötande, trygghet, samverkan och god kvalitet inom omvårdad samt att socialtjänstens 
insatser ska ges utifrån individens behov med fokus på ett helhetsperspektiv. De bidrar även till målen att barnen 
är trygga i förskolan och att utbildningen ska vara tillgänglig och anpassas efter alla elevers förutsättningar samt 
att stadens lokaler ska vara ändamålsenliga och tillgängliga. Gott stöd till solnabor att uppnå egenförsörjning, 
goda resultat inom vuxenutbildningen samt goda förutsättningar för nyanlända att starta sina nya liv är ytterligare 
relevanta nämndmål. 

Kommunstyrelsen bistår, genom likabehandlingskommittén och stadsledningsförvaltningen, även nämnderna i 
deras likabehandlingsarbete. Arbetet bidrar på detta sätt både till stadens övergripande mål och till olika 
nämnders mål. 

Miljö och klimat 

Stadens strategiska miljö- och klimatarbete utgår från den av kommunfullmäktige antagna miljöpolicyn med 
fokus på områdena hållbar stadsutveckling, effektiv resursanvändning och god livsmiljö. Miljöpolicyn 
konkretiseras genom ett antal övergripande styrdokument som miljöstrategi, klimatstrategi och dagvattenstrategi. 
Det strategiska miljö- och klimatarbetet är en del av verksamhets- och kvalitetsutvecklingen. Nedan beskrivs de 
huvudsakliga aktiviteterna inom miljöområdet under året utifrån miljöpolicyns fokusområden. 

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

Under perioden har kommunstyrelsens arbete för en hållbar stadsutveckling fortsatt genom att skapa förutsättningar 
för ett effektivt markutnyttjande, ett resurseffektivt och klimatsmart byggande samt en hållbar stadsmiljö. I 
samband med utarbetande av exploateringsavtal under perioden har miljöprogram och dagvattenutredningar 
tagits fram. Arbetet med att underlätta för invånare att använda kollektivtrafik och resa miljövänligt har fortsatt 
genom arbetet med utbyggnad av tunnelbanan, Mälarbanan och övrig kollektivtrafik samt utbyggnad av cykel- 
och gångvägar. Utvecklingen i området kring Mälarbanan, Solna station och längs Solnavägen är exempel på 
hållbar stadsutveckling med stöd av hållbar mobilitet. 

Under perioden har en skyfallsanalys för Solna stad tagits fram. En kartering av geografiskt utpekade 
skyfallsrisker samt konsekvensanalys med beskrivning av risk och sårbarhet för bland annat framkomlighet blir 
ett bra verktyg och stöd för den klimatanpassade stadsplaneringen. 
 
Som ett led i arbetet för att främja en god livsmiljö har flera aktiviteter genomförts. Under perioden har ett 
kommungemensamt lokalt åtgärdsprogram för Igelbäcken arbetats fram och inom ramen för arbetet har Solna 
bland annat genomfört trädplanteringar. För att skapa förutsättningar för en god luftkvalitet mäter staden sedan 
2019 halterna av luftföroreningarna kvävedioxid (NO2) och partiklar (PM10) i luften längs Råsundavägen, i 
närheten av stråket. Resultatet från mätåret 2021 sammanställdes under våren och resultatet visar på god 
luftkvalitet i staden och inga överskridande av miljökvalitetsnormerna. 
 
Som ett led i att främja en effektiv resursanvändning har en ny avfallsplan antagits. 

Arbetet med att digitalisera nattillsynen med trygghetskameror inom hemtjänsten har fortsatt under 2022, vilket 
medför minskat bilåkande för nattpatrullen. Humaniora hemtjänst har satsat på att öka antalet elcyklar och 
vanliga cyklar för medarbetarna och vårdplaneringar har till största del utförts via videolänk. 

Miljökrav ställs fortsatt i upphandlingar, i enlighet med stadens upphandlingsstrategi med tillhörande riktlinjer 
utifrån ett socialt, ekonomiskt och miljömässigt perspektiv. 

Förväntad utveckling 

Osäkerhetsfaktorerna inför 2023 är många och utvecklingen framöver för svensk ekonomi är oviss. Pandemin 
har fått globalt omfattande effekter på hälsa, levnadsförhållanden, utbildning och ekonomi. Den naturliga 
prognosen efter en djup lågkonjunktur är en period med återställande hög tillväxt. Effekterna av Rysslands 
invasion av Ukraina skapar dock stor osäkerhet och en dämpande effekt på global och svensk tillväxt. Bland 
annat genom stigande priser på råvaror och livsmedel och ökad osäkerhet på de finansiella marknaderna. 
Inflationen är hög och kulminerar under 2022, för att sedan långsamt falla under 2023. 

De ekonomiska konsekvenserna av pandemin förväntas klinga av samtidigt som Rysslands invasion av Ukraina 
leder till lägre konjunktur och skatteintäkter samt högre kommunala utgifter inom vissa verksamhetsområden. 
Enligt SKR bedöms skatteunderlaget utvecklas i linje med det historiska genomsnittet under kommande år. 
Samtidigt leder den ökade inflationen samt det nya pensionsavtalet till ökade kostnader år 2023. Som en följd av 
detta urholkas skatteunderlaget av kostnadsökningar, vilket innebär svåra ekonomiska förutsättningar för 
kommunsektorn inför 2023 och 2024. 

Näringsliv och arbetsmarknad 
Näringslivet i Stockholm har haft en stark återhämtning under 2021 och under inledningen av 2022. Den öppna 
arbetslösheten är nu tillbaka i nivå med innan pandemin, samtidigt som långtidsarbetslösheten ligger kvar på en 
hög nivå. Under 2022 och 2023 kommer arbetslösheten stegvis att öka igen. 

För Solna stads del behöver fokus ligga på att möta effekterna av konjunkturförsämringen som förstärktes av 
pandemin. Staden har länge haft ett av de bästa företagsklimaten i landet till följd av bland annat stadens 
strategiska läge, goda kommunikationer och ett välutvecklat samarbete med de lokala företagen. Det har funnits 
en stor efterfrågan på etablering i Solna från företag, inte minst från kunskaps- och tjänsteintensiva företag. Solna 
ska fortsatt skapa goda förutsättningar för företag att etablera sig och växa i staden genom att erbjuda god service 
och attraktiva etablerings- och expansionsmöjligheter. 

Staden behöver också intensifiera sitt arbetsmarknadsarbete för att rusta solnaborna för att delvis möta en 
förändrad arbetsmarknad. Redan före pandemin var arbetsmarknaden i Stockholmsregionen polariserad med en 
relativt stor grupp som hade svårt att skapa egen försörjning. Solna har en god arbetsmarknad med många 
arbetsgivare inom privat och offentlig sektor och har länge bedrivit ett systematiskt arbete, genom 
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Solnamodellen, för att få solnabor att gå från bidrag till egen försörjning via arbete eller studier. Det har gett 
goda resultat i form av låg arbetslöshet och minskat ekonomiskt bistånd, där andelen biståndsmottagare är bland 
de lägsta i landet. 

Utveckling av Solna stads verksamheter och fortsatt god ekonomi 

Även Solnas stads ekonomiska förutsättningar har förändrats. De hittillsvarande kommunalekonomiska 
utmaningarna kopplat till den demografiska utvecklingen finns fortsatt kvar. Därutöver tillkommer de 
ekonomiska konsekvenserna för staden och solnaborna till följd av Rysslands krig mot Ukraina. Det försämrade 
konjunkturläget riskerar att leda till lägre skatteintäkter och högre kommunala utgifter inom vissa 
verksamhetsområden. Staden kommer därför att behöva intensifiera arbetet med att utveckla stadens 
verksamheter och arbetssätt för att sammantaget möta denna utveckling. Detta kommer att ställa krav på 
prioriteringar, effektiviseringar och verksamhetsutveckling i stadens verksamheter. 

Kommunstyrelsen har sedan 2020 drivit ett utvecklingsarbete om hur stadens verksamheter såsom äldreomsorg, 
skola och förskola behöver utvecklas. Arbetet har haft fokus på att säkerställa att erfarenheterna och lärdomarna 
från hanteringen av pandemin kunde tillvaratas i utvecklingen av verksamheterna. Fokusområden har varit 
prioritering, hur samverkan med näringsliv och civilsamhälle kan utvecklas, hur samverkan inom staden kan 
utvecklas, hur personalen kan nyttjas på bästa möjliga sätt och på hur it och digitalisering kan användas som 
verktyg för att effektivisera och förbättra välfärdsleveransen. 

Stadsutveckling och trafik 

Solna har tagit ett stort ansvar för försörjningen av nya bostäder och arbetsplatser i Stockholmsregionen. Stadens 
befolkning har vuxit med 48 procent under perioden 2000-2021 och uppgick i juni 2022 till 84 847. Inriktningen 
i översiktsplanen är att fortsätta utveckla Solna i en takt som staden och solnaborna mäktar med. Staden planerar 
fortsatt för att det ska byggas 800 nya bostäder per år i Solna i olika boende- och upplåtelseformer. 
 
Arbetet med de nuvarande utvecklingsområdena ska fullföljas, samtidigt som Hagalunds arbetsplatsområde, 
Solna strand, Solna Business Park samt Huvudsta ska prövas som nya utvecklingsområden för bostäder och 
arbetsplatser. I det perspektivet är det också viktigt att säkerställa att stadsutvecklingen samordnas med 
planeringen för olika typer av service, så att de nya stadsdelarna kan försörjas med förskola, skola, äldreomsorg, 
gruppbostäder, fritidsverksamhet, teknisk infrastruktur och annan kommunal service. Det ställer krav på staden 
att bygga ut den kommunala servicen i den takt och i de områden som Solna växer, för att kunna svara upp mot 
stadens åtaganden. 

Trafiken är en stor utmaning för Solna. En fortsatt utbyggnad av kollektivtrafiken med bland annat den nya 
tunnelbanan, en ny pendeltågsstation i Huvudsta och stombussnätet är nödvändig för att Solna ska kunna 
fortsätta växa och nå klimatstrategins mål. För närvarande pågår arbetet med utbyggnaden av den nya 
tunnelbanan till Arenastaden, liksom planeringen för utbyggnaden av Mälarbanan genom Solna. Det kommer 
fortsatt att vara ett stort fokus på planering och utbyggnad av infrastruktur, som påverkar Solna under de 
kommande åren. 

Behov av utbyggnad av den kommunala servicen 

De närmaste tre åren bedöms befolkningsökningen vara begränsad i Solna och andra stockholmskommuner på 
grund av lågkonjunkturen och nedgången i byggkonjunkturen. Den lägre befolkningsökningen har pågått några 
år och blir nu tydligare under pandemin och lågkonjunkturen. Därför blir det sannolikt också en begränsad 
ökning av behovet av personal och lokaler. Det tillkommer dessutom en del lokaler genom exploateringsprojekt 
samt genom tillkommande verksamheter utförda av privata utförare inom bland annat förskola och skola. 

Utifrån förutsättningen att byggkonjunkturen därefter kommer i gång innebär nuvarande befolkningsprognos att 
det sedan kommer finnas behov av ytterligare en förskola om 80 platser var tredje år samt en grundskola och ett 
gymnasium ungefär var åttonde år. Vad av detta som staden behöver uppföra, påverkas av tillkomsten av 
fristående förskolor och skolor, samarbetet i länet, ledig kapacitet i befintliga lokaler och tillkommande platser 
vid nybyggnation, som har avtalats om i exploateringsavtal med exploatörer. 

Främst på högstadiet och gymnasiet är det vanligt att elever som bor i Solna väljer att gå i fristående skolor, men 
även i Stockholm stads skolor. Om mönstret inom förskola och skola består innebär det att behovet av 
tillkommande kommunala verksamheter i Solna blir lägre än vad befolkningsprognosen indikerar. Behoven av 
gymnasieplatser kommer att hanteras inom ramen för nuvarande gemensamma gymnasieregion. 

I Solna ökar antalet äldre i en långsammare takt och i ett senare skede jämfört med i resten av Sverige. Ökningen 
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i Solna sker främst i åldersgruppen 80-89 år medan åldersgruppen 65-79 år och åldersgruppen äldre än 90 år 
minskar under kommande sjuårsperiod. Behovet av platser i vård- och omsorgsboende minskade tydligt under 
2020-2021 och först efter 2027 bedöms behovet öka över hittillsvarande nivå. Enligt befolkningsprognosen 
kommer det behövas ytterligare ett vård- och omsorgsboende under det kommande decenniet med ungefär 
2028-2030 som startår. Det kommer i stället finnas ett visst ökat behov av hemtjänst. 

Utifrån befolkningsprognosen finns också ett behov av tillkommande LSS-bostäder, såväl gruppboenden som 
enskilda lägenheter för denna målgrupp. För att möta befolkningsutvecklingen kommer det enligt prognosen att 
finnas behov av motsvarande ett nytt gruppboende för LSS vartannat år. Behovet av LSS-boenden bedöms 
kunna mötas genom tillkommande platser vid nybyggnation, som har avtalats om i exploateringsavtal med 
exploatörer. 

Utbyggnaden av den kommunala servicen behöver ske på ett ekonomiskt ansvarsfullt sätt. De långsiktiga 
investeringsbehoven måste balanseras mot behoven i den löpande verksamheten, vilket ställer krav på 
prioritering och effektivisering i stadens verksamheter. I detta sammanhang är det också viktigt att beräkna hur 
stor andel av investeringsbehovet som staden behöver svara för och hur mycket externa intressenter kan 
tillhandahålla. Målsättningen är att finansieringen av den infrastruktur och välfärd som krävs för utbyggnaden ska 
ske inom respektive exploateringsprojekt. I driftverksamheten är det på motsvarande sätt viktigt att ta ställning 
till vilka delar och vilken andel som stadens verksamhet ska utföras i egen regi och vad andra intressenter kan stå 
för. 

Staden är, enligt bosättningslagen, skyldig att ta emot och bosätta nyanlända som har fått permanent 
uppehållstillstånd. Solnas kommuntal från Migrationsverket var 80 nyanlända under 2022 och kommer 
preliminärt att vara 89 under 2023. Åtagandet ställer krav på ett fortsatt nära samarbete för att ordna boende, 
skolgång, samhällsorientering med mera som ger de nya solnaborna en bra start på livet i Sverige. Parallellt är 
staden, liksom övriga kommuner i landet, sedan 1 juli 2022 skyldiga att ordna boendeplatser till skyddsbehövande 
från Ukraina utifrån massflyktsdirektivet. Under 2022 uppgår Solna stads kommuntal till 155 skyddsbehövande, 
som staden ska ordna boendeplatser för. 

Konkurrensutsättning 

Staden har cirka 600 aktiva avtal med över 500 olika leverantörer. Hittills under året har upphandling och avrop 
skett inom en rad olika områden. Upphandlingsarbetet pågår i stort sett utan avvikelser. Staden använder ofta 
avrop på ramavtal inom Stockholms inköpscentral samt SKR:s ramavtal för anskaffning av varor och tjänster. 
Utöver det har en rad upphandlingar/avrop genomförts inom bland annat följande områden; IT-arbetsplatser, 
revidering av LOV daglig verksamhet enligt LSS samt Idrotts- och gymnastikmaterial. 

Även inom fastighet och stadsmiljö har ett större antal upphandlingar/avrop gjorts inom bland annat följande 
områden; konstgräs, gatu-och parkskötsel, markskötsel samt renhållningsentreprenad. Vidare genomförs en rad 
upphandlingar inom ramen för stadens exploateringsprojekt. Utifrån nämndernas konkurrensplaner sker 
planering av kommande års upphandlingsbehov. 

Under 2022 har arbetet med att förstärka samarbetet mellan olika nämnder för att dra nytta av gemensamma 
resurser och effektivisera arbetet inom upphandlings- och avtalsområdet fortsatt. Detta sker främst inom 
satsningen på samarbetsforum inom inköps- och upphandlingsområdet. 

Stadens e-handelsprojekt fortgår enligt plan. Roller på inköps-och upphandlingsenheten har kategoriserats för att 
kunna arbeta ännu mer effektivt och skapa synergier mellan nämnder. Inköpssamordnare, som arbetar med 
inköpen som finns i stadens ekonomisystem, har kategoriserats i två grupper, tjänster och varor. Fokus har 
hittills varit enklare varuinköp och avtalsuppföljning. Framöver kommer fokus läggas på att bibehålla och 
effektivisera varuinköp och att expandera beträffande tjänsteinköp. Först ut i implementeringen av tjänster i 
inköpssystemet kommer vara IT-arbetsplatser, då den bedöms medföra störst förenkling av vardagen för 
nämnderna i deras inköp. 

Avtalsuppföljningen sker främst inom respektive nämnd. Inom avtalsuppföljningen i stort har inriktningen under 
året varit att följa upp avtal som ska upphandlas på nytt enligt konkurrensplanen. Under hösten 2022 kommer 
arbetet med en gemensam avtalsuppföljningsrutin och gemensamma arbetssätt att inledas för att skapa tydlighet 
och förutsägbarhet i avtalsuppföljningen. Detta tillsammans med förbättrat systemstöd kommer leda till 
förbättrad kostnadskontroll och förenklade rutiner. 
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Intern kontroll 

Intern kontroll är en del av verksamhetsstyrningen som syftar till att säkerställa att de mål som 
kommunfullmäktige fastställt uppfylls. Avvikelser hanteras i enlighet med stadens reglemente för intern kontroll. 
Styrelse och nämnder ska i årsredovisningen rapportera om resultatet av uppföljningen av den intern kontrollen. 
Rapporten ska redovisa omfattningen av utförd uppföljning, utfallet och vidtagna åtgärder. Utifrån rapporterna 
gör kommunstyrelsen en analys och genomgång av internkontrollrapportering under året och föreslår åtgärder 
för kommande år. 

Planering och uppföljning av internkontrollen sker integrerat med övrig verksamhetsplanering i stadens 
verksamhetsstyrningssystem, vilket bidrar till en stabil och säker process för staden och för nämnderna kring 
intern kontroll. 

Det sammantagna intrycket utifrån redovisningen av 2021 och pågående arbete under 2022 är att processerna 
fungerar och att internkontrollen bidrar till utveckling av rutiner, processer och kontrollmoment. Vid avvikelser 
av omfattande art ska nämnden omgående informera kommunstyrelsen. En uppföljning av internkontrollen görs 
till respektive nämnd samt till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige i årsredovisningen. 

Stadens nämnder 

Kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen leder, samordnar och har uppsikt över stadens samlade verksamheter. Kommunstyrelsen har 
också ansvar för arbetsgivarfrågor, mark- och exploateringsfrågor, trafik och översiktlig planering, frågor om 
näringspolitik samt ett övergripande integrationsansvar. Kommunstyrelsens verksamhetsplan och budget 
omfattar även valnämnden, överförmyndarnämnden, arvodeskommittén, internationella kommittén, 
likabehandlingskommittén, miljö- och demokratiberedningen, exploaterings- och fastighetsberedningen samt de 
rådgivande organen; rådet för funktionshinderfrågor, trygghetsrådet samt pensionärsrådet. 

Byggnadsnämnden 

Byggnadsnämnden är myndighet. Den ansvarar för frågor som rör detaljplaner, bygglov, byggnadsinspektion, 
kartframställning och mätningsarbeten. Enligt plan- och bygglagen ska byggnadsnämnden bland annat verka för 
en god byggnadskultur och en god stads- och landskapsmiljö. 

Tekniska nämnden 

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

Kultur- och fritidsnämnden 

Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för stadens kultur- och fritidsverksamhet. Inom ramen för nämndens 
verksamhet finns konstförvaltning, museer och publika kulturmiljöer, föreställningar och evenemang, bibliotek 
samt kulturskola. Bidrag till föreningar och anläggningar och lokaler för idrotts- och motionsverksamheten 
tillhandahålls. Mötesplatser erbjuder aktiviteter för ungdomar. 

Skolnämnden 

Skolnämnden ansvarar för att barn och ungdomar mellan 6-16 år får sina behov av omsorg och obligatorisk 
utbildning tillgodosedda. Detta kan ske antingen inom ramen för Solna stads egna grundskoleverksamheter eller 
genom att vårdnadshavare väljer skola och omsorg i andra kommuners eller enskilda huvudmäns regi. Nämnden 
ansvarar även för ungdomsgymnasiet och gymnasiesärskolan. Eftersom eleverna har rätt att välja skola kan 
utbildningen antingen ske vid Solna Gymnasium eller i en friskola eller annan kommuns gymnasium. I nämndens 
ansvarsområde ingår också ungdomsmottagningen. 

Barn- och förskolenämnden 

Barn- och förskolenämnden ansvarar för att barn mellan 1-5 år erbjuds en god pedagogisk verksamhet där 
omsorg, lek och lärande är centralt för verksamheten. Detta kan ske antingen inom ramen för Solna stads egna 
förskoleenheter eller genom att vårdnadshavare väljer förskola eller annan pedagogisk omsorg i annan regi. 
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Kompetensnämnden 

I kompetensnämndens ansvarsområde ingår arbetsmarknadsfrågor, vuxenutbildning samt mottagning av 
nyanlända enligt bosättningslagen. 

Socialnämnden 

Socialnämnden ansvarar för att utifrån individens behov erbjuda skydd och social service i form av råd, stöd eller 
behandling, så att den enskildes eller familjens egna resurser kan utvecklas och tillvaratas. Nämnden ansvarar 
också för att personer med psykiska funktionsnedsättning får stöd och därmed ökade möjligheter att leva som 
andra i samhället. Nämnden har ansvar för myndighetsutövning och styrs i huvudsak av socialtjänstlagen (SoL). 

Familjerättsnämnden 

Gemensamma familjerättsnämnden för Solna, Sundbyberg och Ekerö ger råd och stöd till separerade föräldrar 
och ansvarar för frågor som rör faderskap, adoption, skilsmässa, samarbetsavtal samt utredning om vårdnad, 
boende, och umgänge. Med den gemensamma nämnden ges bättre förutsättningar att upprätthålla och utveckla 
en god kvalitet. 

Omvårdnadsnämnden 

Omvårdnadsnämnden ansvarar för stadens äldreomsorg samt för omsorg om personer med 
funktionsnedsättning. Ansvarsområdet omfattar myndighetsutövning och verksamheterna styrs i stor 
utsträckning av socialtjänstlagen (SoL), hälso- och sjukvårdslagen (HSL) samt lagen om stöd och service till vissa 
funktionshindrade (LSS). Bland de verksamheter som nämnden ansvarar för finns boende, omsorg och service i 
ordinärt boende, daglig verksamhet, dagverksamhet, hälso- och sjukvård inom LSS-området med mera. 

Miljö- och hälsoskyddsnämnden 

Miljö- och hälsoskyddsnämnden ansvarar för tillsyn enligt miljöbalken, livsmedelslagen, smittskyddslagen, vissa 
delar av tobakslagen (platser med rökförbud) samt strålskyddslagen avseende strålskydd i solarier. Nämnden är 
även kommunstyrelsen behjälplig med kommunens övergripande miljöarbete samt bistår tekniska nämnden vid 
utvecklingen av avfallsfrågorna i staden. 

Överförmyndarnämnden 

Överförmyndarnämnden har dels till uppgift att ombesörja att de som av olika skäl inte klarar av att handha sin 
ekonomi med mera kan få hjälp av en god man, dels till uppgift att bevaka förmyndares hantering av underårigas 
förmögenheter. 

Valnämnden 

I varje kommun ska det finnas en valnämnd. Valnämnden ansvarar för förberedelse och genomförande av val på 
lokal nivå. Valnämnden ansvarar bland annat för att lämna förslag till indelning i valkretsar och valdistrikt, 
identifiera vallokaler, samt rekrytera och utbilda valförrättare. 

Kommittéer 

Staden har två kommittéer; Internationella kommittén och Likabehandlingskommittén. De båda kommittéerna är 
politiskt sammansatta beredningsorgan till kommunstyrelsen. Deras uppdrag är att samordna, stimulera, främja, 
kunskapsutveckla och följa stadens internationella arbete respektive arbetet med likabehandling. 
Stadsledningsförvaltningen stödjer kommittéernas arbete med personella resurser. 

Revisionen 

Stadens revisorer ska enligt kommunallagen granska kommunstyrelsens och övriga nämnders verksamhet. 
Revisorerna ska bland annat granska om stadens årsredovisning har upprättats enligt den kommunala 
bokförings- och redovisningslagen och god redovisningssed. Revisorerna ska även pröva om verksamheten 
bedrivs på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. Vidare ska revisorerna pröva 
att den kontroll som utövas inom nämnderna är tillräcklig. 

Sammanställd redovisning och företagen 

Enligt rekommendation nr 17 från Rådet för kommunal redovisning (RKR), är det upp till varje kommun att 
avgöra om de kommunala koncernföretagen ska omfattas av delårsrapporten. Detta gäller såväl räkenskaperna 
som den förenklade förvaltningsberättelsen. Solna stad inkluderar koncernföretagen för att möjliggöra en 
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relevant och tillräcklig grund för utvärdering av god ekonomisk hushållning för hela kommunkoncernen. 

I den sammanställda redovisningen visas stadens och de av staden ägda företagens verksamhet sammantaget. 
Här ingår företag där staden har ett betydande ägande och ett betydande inflytande. 

I kommunallagen fastställs att kommunstyrelsen ska pröva om den verksamhet som de kommunala bolagen 
bedrivit under föregående kalenderår har varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts 
inom ramen för de kommunala befogenheterna. Sådan prövning kommer att ske i samband med årsbokslutet. 

De kommunala befogenheterna som utgör ram för verksamheten är kommunalrättsliga principer såsom 
lokaliseringsprincipen, självkostnadsprincipen och likställighetsprincipen. Med det kommunala ändamålet avses 
vad verksamheten syftar till att åstadkomma. 

Uppsiktsplikten fullgör kommunstyrelsen genom att krav ställs på företagen om att lämna löpande information 
från sin verksamhet enligt ett fastställt rapporteringssystem. För stiftelser gäller särskilda stadgar. 
Ägarförhållandena varierar i de olika bolag och förbund som ingår i stadens koncern och därmed även formerna 
för uppsikt. 

Privata utförare ägs inte av staden utan dessa företag driver verksamhet på stadens uppdrag, upphandlade i 
konkurrens. Omfattningen av privata utförare redovisas i avsnittet om verksamhetens kostnader. 

 

  

Kommunkoncernen 

Inom Solnas kommunkoncern finns verksamheter som bedrivs i Solna stad och i företagsform genom aktiebolag 
och stiftelse. Företagen är helt eller delvis ägda av Solna stad. I stadens koncernredovisning ingår de företag, som 
staden har ett betydande inflytande i. Ett betydande inflytande anses i allmänhet föreligga när röstandelen 
överstiger cirka 20 procent. Dessa är Bostadsstiftelsen Signalisten med dotterbolaget Solnabostäder AB, Råsunda 
Förstads AB med dotterbolaget Överjärva Gård AB, Norrenergi AB samt Solna Vatten AB. Bostadsstiftelsen 
Signalisten och Råsunda Förstads AB utgör egna koncerner. 

Falkeneraren fusioneras under 2022 med Råsunda Förstads AB utifrån beslut i kommunfullmäktige under våren. 
Bolagsverket har gett tillstånd att genomföra fusionen och Fastighetsaktiebolaget Falkeneraren upplöses utan att 
gå i likvidation under sista tertialet 2022. Solna stad äger 30 procent av Solna Tenniscenter AB, men då bolagets 
verksamhet är av obetydlig omfattning i relation till koncernens omsättning har staden valt att undanta bolaget 
från den sammanställda redovisningen. 

Kommunalförbunden Käppalaförbundet och Norrvatten ingår inte i den sammanställda redovisningen. Solna 
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stads ägarandel uppgår till strax under 20 procent i dessa kommunalförbund. 

Flerårsöversikt kommunkoncernen 

  2022 2021 2020 2019 2018 

Verksamhetens intäkter, mkr 1 336,4 1 991,2 1 860,5 1 843,4 1 831,8 

Verksamhetens kostnader, mkr -2 966,4 -4 486,7 -4 353,6 -4 418,5 -4 268,5 

Årets resultat, mkr 93,5 1 517,5 1 002,3 602,7 -240,9 

Soliditet, procent 59,4 58,4 55,2 51,7 45,2 

Investeringar i materiella anläggningstillgångar, mkr  714,5 601,9 977,2 878,4 

Självfinansieringsgrad, procent  71,1 255,2 81,9 89,0 

Långfristig låneskuld, mkr 825,0 825,0 950,0 1 000,0 1 066,7 

Anm: Kolumn 2022 avser utfall till och med augusti 2022. Uppgifter om investeringar och självfinansieringsgrad finns tillgängliga först i årsbokslutet. Jämförelsesiffrorna för 2021 
har anpassats till redovisning enligt RKR R9 gällande avsättningar då staden 2022 ändrat hantering av indexregleringar. 

Sammanställda resultatet för koncernen 

Resultatet för Solna kommunkoncern perioden januari - augusti är positivt och uppgår till 93,5 mkr. För 
motsvarande period 2021 var resultatet 1 183,6 mkr. 

Verksamhetens intäkter ökar med 20,1 mkr till 1 336,4 mkr samtidigt som verksamhetens kostnader exklusive 
avskrivningar ökar med 90,2 mkr till 2 966,4 mkr. Verksamhetens nettokostnader i koncernen minskar med 
323,3 mkr i jämförelse med samma period föregående år och uppgår till 1 739,5 mkr. En del av denna minskning 
förklaras av minskade jämförelsestörande intäkter hos Solna stad om 124,7 mkr, vilket är 281,7 mkr mindre än 
samma period 2021. 

Solna stads intäkter uppgår till 696,7 mkr och har ökat med 36,1 mkr jämfört med motsvarande period 
föregående år. Förändringen förklaras främst av att olika typer av bidrag har ökat, främst bidrag från Skolverket, 
Migrationsverket, Försäkringskassan samt Arbetsförmedlingen. Intäkterna för Norrenergi har minskat med 
25,4 mkr, främst som en följd av att starten på året varit varmare än 2021. För Solna Vatten minskar intäkterna 
med 5,7 mkr främst beroende på lägre anslutningsavgifter. 

Solna stads kostnader uppgår till 2 536,0 mkr och har ökat med 85,0 mkr jämfört med motsvarande period 
föregående år. Kostnadsförändringen förklaras huvudsakligen av planenliga behovsökningar inom 
utbildningsområdet (46,0 mkr) och en återförd intäkt för stimulansmedel (16,8 mkr) tillhörande 2021. Därutöver 
ökar driftkostnader till följd av högre energipriser. Kostnaderna hos Norrenergi ökar med 38,9 mkr mellan 
delåren på grund av ökade priser på pellets och el. För Signalisten sjunker däremot fastighetskostnaderna med 
26,9 mkr främst beroende på lägre underhållskostnader 2022. Kommunkoncernens avskrivningskostnader är 
4,2 mkr högre än motsvarande period föregående år, där den största ökningen skett hos Norrenergi som har ökat 
avskrivningarna med 3,2 mkr 

Skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning har ökat med totalt 158,1 mkr i jämförelse med motsvarande 
period föregående år och uppgår till 2 523,8 mkr. 

Koncernens finansnetto uppgår till -690,8 mkr att jämföra med överskott om 354,1 mkr samma period 
föregående år. Det försämrade finansnettot förklaras främst av att stadens finansnetto minskat med 1 049,5 mkr 
jämfört med motsvarande period föregående år, som en följd av att överskott i kapitalförvaltningen växlat till 
underskott. 

Solna stads företag 

Företag Juridisk form Solnas 
andel % 

Utfall jan-
aug 2022 

Utfall jan-
aug 2021 

Budget 
2022 

Prognos 
2022 

Bostadsstiftelsen Signalisten stiftelse 100 56,0 29,6 43,5 48,0 

Norrenergi AB aktiebolag 67 66,7 131,2 182,4 25,2 

Solna Vatten AB aktiebolag 100 -16,2 -8,1 -11,2 -13,5 

Råsunda Förstads AB (koncern) aktiebolag 100 4,2 3,0 3,4 3,4 

Råsunda Förstads AB aktiebolag 100 6,0 4,8 5,0 5,0 

Överjärva Gård AB aktiebolag 100 -1,8 -1,9 -1,6 -1,6 

Norrvatten kommunalförbund 19 11,0 15,0 1,0 -5,0 

Käppalaförbundet kommunalförbund 19 3,9 5,2 1,7 0,2 

Storstockholms Brandförsvar kommunalförbund 5     

SÖRAB aktiebolag 5     

Solna Tenniscenter AB aktiebolag 30     

Stockholmsregionens Försäkring AB aktiebolag 6     

Fastighets AB Falkeneraren vilande aktiebolag 100     
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Anm: Avser resultat efter finansnetto 

Företagens resultatutveckling 

Nedan kommenteras resultatutveckling och övriga väsentliga händelser för de företag som ingår i den 
sammanställda redovisningen. Resultatutvecklingen för Solna stad kommenteras på annan plats i delårsrapporten. 

Bostadsstiftelsen Signalisten (inklusive Solnabostäder) redovisar ett positivt resultat efter finansiella poster på 
56,0 mkr (29,6 mkr motsvarande period 2021). Kostnaderna för såväl drift och underhåll har minskat jämfört 
med 2021 och främst är det underhållskostnaderna som minskat. Intäkterna är oförändrade. Prognosen för 
helåret uppgår till 48,0 mkr jämfört med budgeten på 43,5 mkr. 

Norrenergi AB redovisar ett positivt resultat efter finansnetto på 66,7 mkr (131,2 mkr). Intäkter minskar som 
följd av mildare vinter samtidigt som kostnaderna ökar. Tillgång till pellets och skenande elpriser har fått stor 
påverkan på resultatet. Fortsatt arbete kring inriktning framtida produktion pågår. Bolagets helårsprognos om ett 
resultat på 25,2 mkr före skatt är 157,2 mkr sämre än budget. 

Solna Vatten AB redovisar ett resultat efter finansnetto på -16,2 mkr (-8,1 mkr). Intäkterna minskar 5,7 mkr 
främst beroende på lägre anslutningsavgifter under perioden jämfört med 2021. Kostnaderna ligger 2,4 mkr över 
utfallet samma period 2021, vilket främst förklaras av kostnader för ett par större vattenläckor. Helårsprognosen 
uppgår till -13,5 mkr och är 2,3 mkr sämre än budget. Underskottet väntas täckas av tidigare avsatta medel som 
kan tas i anspråk via bokslutsdispositioner. 

Råsunda Förstads AB (inklusive dotterbolaget Överjärva Gård AB) redovisar ett positivt resultat efter 
finansiella poster på 4,2 mkr (3,0 mkr). Resultatbättringen förklaras främst av att det var lägre hyresintäkter under 
2021 till följd av hyresnedsättningar med anledning av Covid-19. Helårsprognosen överensstämmer med budget 
och uppgår till 3,4 mkr. 

Kommunens företag 

Delar av Solna stads verksamheter bedrivs i aktiebolag, kommunalförbund eller stiftelseform. Många av dessa 
verksamheter påverkas av stadens och regionens tillväxt. Det gäller bolagen Solna Vatten och Norrenergi, som 
ska försörja de nya stadsdelarna i Solna med vatten, avlopp, fjärrvärme och fjärrkyla i takt med att staden växer, 
men även kommunalförbunden Norrvatten och Käppala. 

Bostadsstiftelsen Signalisten har, som allmännyttigt bostadsföretag, en uppgift i stadens bostadsplanering. I 
förhållande till andra jämförbara fastighetsbolag har Signalisten en stor andel fastigheter, som är i behov av 
stambyte och förnyelse. Detta upprustningsbehov i kombination med planerna på nybyggnation innebär en stor 
utmaning för Signalisten. Det handlar om att kunna möta dessa behov med en fortsatt god ekonomi. 

Bostadsstiftelsen Signalisten 

Bostadsstiftelsen Signalisten är ett allmännyttigt bostadsföretag i form av en stiftelse till vilken staden tillskjutit 
hela grundfondskapitalet. Signalisten betraktas ur koncernsynpunkt som ett helägt företag. Från och med år 2001 
ingår även det helägda dotterbolaget Solnabostäder AB i koncernen. Signalisten äger och förvaltar, inräknat det 
helägda dotterbolaget Solnabostäder AB, cirka 4 000 bostadslägenheter och knappt 300 verksamhets- och 
lagerlokaler samt cirka 6 000 bilplatser inklusive de parkeringsplatser som Signalisten hyr från Solna stad. 

Norrenergi AB 

Norrenergi AB bildades år 2004 och ägs till 2/3 av Solna stad och till 1/3 av Sundbybergs stad. Norrenergi AB 
producerar, köper, distribuerar samt säljer fjärrvärme och fjärrkyla till kunder inom Solna och Sundbyberg med 
angränsande områden. I juli 2016 ikraftträdde avtalet mellan Norrenergi och Stockholm Exergi (tidigare Fortum 
Värme) om produktionssamverkan. 

I december 2017 fattade kommunfullmäktige i Solna och kommunfullmäktige i Sundbyberg beslut om att under 
2018 genomföra en nedströmsfusion av Norrenergi och Miljö AB med dotterbolaget Norrenergi AB. Fusionen 
tillsammans med ägarinsatser till bolaget innebar en minskad skuldsättning och en konsolidering av bolagets 
tillgångar, vilket möjliggör årlig utdelning till ägarna Solna stad och Sundbybergs stad. 

Solna Vatten AB 

Solna Vatten AB är helägt av Solna stad och driver sedan år 1995 vatten- och avloppsverksamheten i Solna. 
Bolagets uppgift är att förse stadens invånare med dricksvatten samt att transportera avloppsvatten till 
reningsverk. Vattnet köps från kommunalförbundet Norrvatten och avloppsvattnet tas om hand och renas av 
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kommunalförbundet Käppalaförbundet. Bolaget är helägt av Solna stad och drivs både med egen personal och 
genom uppdragsavtal med staden. För drift och underhåll av VA-nätet finns ett flerårsavtal tecknat med extern 
entreprenör. 

Råsunda Förstads AB 

Råsunda Förstads AB är helägt av Solna stad och dess verksamhet omfattar i huvudsak förvaltning av egna 
fastigheter. Bolaget förvaltar de tre fastigheterna stadshuset, biblioteket och Industriviadukten samt mark och 
byggnader vid Överjärva Gård. 

Råsunda Förstads äger sedan år 2005 samtliga aktier i dotterbolaget Överjärva Gård AB, som bedriver naturskola 
för barn och ungdomar och ordnar kursdagar för förskolor och skolor. 

Fastighets AB Falkeneraren 

Fastighets AB Falkeneraren är helägt av Solna stad. Företaget är vilande och bedriver inte någon verksamhet. 
Solna stads aktiekapital i företaget uppgår till 0,5 mkr. Falkeneraren fusioneras under 2022 med Råsunda 
Förstads AB utifrån beslut i kommunfullmäktige under våren. Bolagsverket har i augusti 2022 gett tillstånd att 
genomföra fusionen och Falkeneraren kommer därmed att upplösas utan att gå i likvidation. 

Norrvatten 

Norrvatten är ett kommunalförbund som bildades 1926 och förser medlemskommunerna Danderyd, Knivsta, 
Järfälla, Norrtälje, Sigtuna, Sollentuna, Solna, Sundbyberg, Täby, Upplands-Bro, Upplands Väsby, Vallentuna, 
Vaxholm och Österåker med dricksvatten. Solna stads andel av förbundets tillgångar är 19,4 procent vid 2021 års 
utgång. 

Käppalaförbundet 

Käppalaförbundet är ett kommunalförbund vars medlemskommuner är Danderyd, Lidingö, Nacka, Sigtuna, 
Sollentuna, Solna, Täby, Upplands-Bro, Upplands Väsby, Vallentuna och Värmdö. Käppalaförbundet bildades 
1957 och har som uppdrag att ta hand om och rena avloppsvattnet från medlemskommunerna. Avloppsvattnet 
leds till förbundets reningsverk Käppalaverket, som är beläget på Lidingö. Solna stads andel av förbundets 
tillgångar är 18,5 procent vid 2021 års utgång. 

Storstockholms Brandförsvar 

I kommunalförbundet Storstockholms brandförsvar ingår kommunerna Danderyd, Lidingö, Solna, Stockholm, 
Sundbyberg, Täby, Vallentuna, Vaxholm, Värmdö och Österåker. Kommunalförbundet ska skapa trygghet för de 
som bor och vistas i medlemskommunerna samt verka för ökad riskmedvetenhet, minskad sårbarhet, färre 
olyckor och skador i samhället. 

SÖRAB 

SÖRAB (Söderhalls Renhållningsverk AB) bildades 1978. Företaget är ett samarbete mellan tio kommuner i 
Stockholms län. SÖRAB har som uppgift att driva regionala avfallsanläggningar. Solna stads aktiekapital i 
företaget uppgår till 0,4 mkr. 

Solna Tenniscenter AB 

Solna Tenniscenter AB startade 1985. De fyra intressenterna i klubben är Solna stad, Huvudsta tennisklubb, SJ 
tennisklubb och Solna tennisklubb. Solna stads aktiekapital i företaget uppgår till 0,03 mkr och ägarandelen är 30 
procent. 

Stockholmsregionens Försäkring AB 

Stockholmsregionens Försäkring AB bildades 2008 och är ett kommungemensamt försäkringsbolag inom 
Stockholms län. Företaget ägs av tjugoen kommuner inom Stockholms län. Solna stads aktiekapital i företaget 
uppgår till 6,2 mkr. 

Resultaträkning 

Mkr Not Utfall stad 
2022 

Utfall stad 
2021 

Budget 
stad 2022 

Prognos 
stad 2022 

Utfall 
koncern 

2022 

Utfall 
koncern 

2021 

Verksamhetens intäkter 2 696,7 660,6 822,0 1 010,0 1 336,4 1 316,3 

Jämförelsestörande intäkter 3 124,7 406,4 0,0 220,0 124,7 406,4 
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Mkr Not Utfall stad 
2022 

Utfall stad 
2021 

Budget 
stad 2022 

Prognos 
stad 2022 

Utfall 
koncern 

2022 

Utfall 
koncern 

2021 

Verksamhetens kostnader 4-5 -2 536,0 -2 451,0 -3 884,0 -3 915,5 -2 966,4 -2 876,2 

Jämförelsestörande kostnader 6 -18,7 -51,5 0,0 -31,0 -18,7 -51,5 

Avskrivningar 7 -110,0 -110,5 -194,6 -170,0 -215,4 -211,2 

Verksamhetens nettokostnader  -1 843,4 -1 546,0 -3 256,5 -2 886,5 -1 739,5 -1 416,2 

Skatteintäkter 8 3 122,6 2 883,9 4 206,5 4 535,0 3 122,6 2 883,9 

Generella statsbidrag och utjämning 9 -598,7 -518,2 -914,2 -899,9 -598,7 -518,2 

Verksamhetens resultat  680,4 819,8 35,7 748,6 784,3 949,6 

Finansiella intäkter 10 156,7 561,2 111,0 159,6 105,7 509,6 

Finansiella kostnader 11 -787,5 -142,6 -51,7 -746,4 -796,5 -155,5 

Resultat efter finansiella 
kostnader 

 49,6 1 238,4 95,0 161,8 93,5 1 303,7 

Extraordinära intäkter   49,9 0,0 0,0  49,9 

Extraordinära kostnader   -170,0 0,0 0,0  -170,0 

Extraordinära poster (netto) 12-13  -120,1 0,0 0,0  -120,1 

Periodens resultat  49,6 1 118,3 95,0 161,8 93,5 1 183,6 

Tabellens utfall avser perioden januari - augusti innevarande år och föregående år. 
Jämförelsesiffrorna för 2021 har anpassats till redovisning enligt RKR R9 gällande avsättningar då staden 2022 ändrat hantering av indexregleringar. 

Balanskravsresultat 

Mkr Utfall 2022 Utfall 2021 Prognos år 
2022 

Utfall år 
2021 

Utfall år 
2020 

Periodens resultat (förändring av eget kapital) 49,6 1 118,3 161,8 1 350,3 873,7 

Samtliga realisationsvinster 0,0 0,0 0,0 -26,1 -66,8 

Orealiserade vinster och förluster i värdepapper 555,1 -402,7 503,4 -553,4 14,7 

Återföring av orealiserade vinster och förluster i 
värdepapper 

-34,9 0,0 -34,9 0,0 0,0 

Periodens resultat efter balanskravsjusteringar 569,8 715,7 630,3 770,9 821,7 

Jämförelsestörande intäkter -124,7 -406,4 -220,0 -460,3 -452,2 

Jämförelsestörande kostnader 18,7 51,5 31,0 74,1 48,4 

varav reserverat för omstrukturering, utbyggnad, skol- och 
förskolelokaler 

8,0 26,5 21,0 28,7 40,8 

Reserverat för pensioner 13,3 13,3 20,0 20,0 20,0 

Extraordinära poster (Tunnelbane-/ Mälarbaneåtaganden) 0,0 120,1 0,0 120,1 54,9 

Resultat efter balanskravsjusteringar och synnerliga 
skäl 

477,2 494,1 461,3 524,7 492,8 

Tabellens utfall avser perioden januari - augusti innevarande år och föregående år. Jämförelsesiffrorna för 2021 har anpassats till redovisning enligt RKR R9 gällande avsättningar då 
staden 2022 ändrat hantering av indexregleringar. 

Kassaflödesanalys 

Mkr Not Stad 2022 Stad 2021 

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN    

Årets resultat  49,6 1 118,3 

Justering för gjorda avskrivningar/nedskrivningar  110,0 110,5 

Justering för värdeökning/-minskning av värdepapper  520,2 -402,7 

Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster 14 259,8 336,2 

Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital  939,6 1 162,3 

Ökning/minskning exploateringsfastigheter / förråd  5,6  

Ökning/minskning kortfristiga fordringar  50,6 27,8 

Ökning/minskning kortfristiga placeringar  -52,1 -673,6 

Ökning/minskning kortfristiga skulder  -379,3 -219,8 

Kassaflöde från den löpande verksamheten  564,5 296,8 

INVESTERINGSVERKSAMHETEN    

Investering i materiella och immateriella anläggningstillgångar  -237,7 -313,6 

Försäljning av materiella och immateriella anläggningstillgångar   0,1 

Investering i finansiella anläggningstillgångar  -48,4 -30,7 

Försäljning av finansiella anläggningstillgångar    

Kassaflöde från investeringsverksamheten  -286,2 -344,1 

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN    

Ökning/minskning långfristiga fordringar    

Ökning/minskning lång skuld förutbetald gatukostnadsersättning  10,8 23,1 

Ny upplåning    

Amortering    

Kassaflöde från finansieringsverksamheten  10,8 23,1 

ÅRETS KASSAFLÖDE  289,1 -24,2 

Likvida medel vid årets början  882,8 1 064,1 
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Mkr Not Stad 2022 Stad 2021 

Likvida medel vid periodens slut  1 172,0 1 039,9 

Tabellens utfall avser perioden januari - augusti innevarande år och föregående år. 
Jämförelsesiffrorna för 2021 har anpassats till redovisning enligt RKR R9 gällande avsättningar då staden 2022 ändrat hantering av indexregleringar. 

Balansräkning 

Mkr Not Stad 2022 Stad 2021 Koncern 
2022 

Koncern 
2021 

TILLGÅNGAR      

Anläggningstillgångar      

Immateriella anläggningstillgångar 15   7,3 8,7 

Materiella anläggningstillgångar      

- Mark, byggnader och tekniska anläggningar 16 3 276,2 3 181,8 6 821,1 6 687,6 

- Maskiner och inventarier 17 30,8 36,1 37,6 42,6 

Finansiella anläggningstillgångar 18-20 1 653,9 1 605,5 511,5 462,6 

Summa anläggningstillgångar  4 960,9 4 823,4 7 377,5 7 201,4 

Omsättningstillgångar      

Exploateringsfastigheter med mera 21  5,6 38,4 30,5 

Fordringar 22 457,2 507,9 565,4 687,6 

Kortfristiga placeringar 23 3 097,7 3 613,2 3 097,7 3 613,2 

Kassa och bank 24 1 172,0 882,8 1 427,6 1 102,6 

Summa omsättningstillgångar  4 726,9 5 009,5 5 129,1 5 433,9 

SUMMA TILLGÅNGAR  9 687,8 9 832,9 12 506,6 12 635,3 

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER      

Eget kapital 25 6 242,8 6 224,1 7 423,2 7 373,3 

varav årets resultat  49,6 1 350,3 93,5 1 446,8 

varav reserverat eget kapital  703,0 724,4   

Avsättningar      

Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser 26 582,5 541,3 586,3 545,2 

Andra avsättningar 27 1 956,4 1 793,0 2 204,8 2 043,9 

Summa avsättningar  2 538,9 2 334,3 2 791,2 2 589,1 

Skulder      

Långfristiga skulder 28 343,2 332,4 1 168,2 1 156,9 

Kortfristiga skulder 29 562,8 942,1 1 124,0 1 516,1 

Summa skulder  906,0 1 274,5 2 292,2 2 673,0 

SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER  9 687,8 9 832,9 12 506,6 12 635,3 

Ansvars- och borgensförbindelser  1 929,6 1 953,7 1 100,9 1 125,0 

Pensionsförpliktelser ej upptagna bland skulder/avsättningar 30 1 100,2 1 124,3 1 100,2 1 124,3 

Övriga ansvars- och borgensförbindelser 31 829,4 829,4 0,7 0,7 

Tabellens utfall avser perioden januari - augusti för innevarande år och januari - december för föregående år. Jämförelsesiffrorna för 2021 har anpassats till redovisning enligt RKR 
R9 gällande avsättningar då staden 2022 ändrat hantering av indexregleringar. 

Noter 

Not 1 Redovisningsprinciper 

De redovisningsprinciper och beräkningsmetoder som används i denna delårsrapport är samma som i 
föregående års årsredovisning. Inga ändrade uppskattningar eller bedömningar avseende tidigare räkenskapsår 
har haft någon påverkan på den aktuella rapportperioden. 

God redovisningssed och rättvisande bild 

Från och med räkenskapsår 2019 tillämpas Lagen om kommunal bokföring och redovisning (LKBR) i allt 
väsentligt. Stadens kontoplan har uppdaterats och resultaträkningen fullt ut anpassats till Kommun-Bas 21 på 4 
positioner. 

Staden strävar efter att följa god redovisningssed. Staden följer de rekommendationer som lämnats av Rådet för 
kommunal redovisning (RKR) i allt väsentligt, i den mån avvikelse sker kommenteras de under respektive avsnitt. 

Beskrivning av drift- och investeringsredovisningens samband med delårsrapportens övriga delar 

Driftredovisningen summeras i resultaträkningens poster. Investeringsredovisning summeras i kassaflödesanalys. 
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Nämndernas intäkter och kostnader i driftredovisningen ska spegla respektive nämnds ekonomiska relationer till 
sin omvärld, där de andra nämnderna utgör en del av omvärlden. Det innebär att jämfört med resultaträkningen, 
som bara innehåller kommunexterna poster, ingår även interna poster som såsom internhyra och intern ränta 
samt resursfördelningsposter inom skolnämnden, barn- och förskolenämnden samt omvårdnadsnämnden. 

Redovisningsprinciper i driftredovisningen 

Löner har belastats med ett personalomkostnadspålägg på 37,5 procent som inkluderar sociala avgifter, 
avtalsförsäkringar och pensionskostnader. 

Materiella och immateriella anläggningstillgångar belastas med verklig avskrivningskostnad samt en kalkylränta på 
1,0 procent för årets genomsnittliga kapitalbindning. 

Internhyror för lokaler debiteras respektive verksamhet. 

Gemensam central administration så som ekonomi, personal, upphandling, it, kommunikation etcetera fördelas 
inte ut på de olika verksamheterna. 

Skatteintäkter 

Skatteintäkterna har periodiserats i enlighet med RKR R2. Enligt rekommendationen ska kommunalskatten 
periodiseras och redovisas det inkomstår då den beskattningsbara inkomsten intjänats. Årets resultat har 
påverkats av en positiv slutavräkning avseende 2021 på 29,9 mkr samt en positiv prognos för slutavräkning 2022 
på 58,3 mkr (enligt prognos från SKR, cirkulär 22:28). 

Statsbidrag 

Enligt RKR R17 ska staden upplysa om erhållna men ännu inte intäktsredovisade generella statsbidrag. Staden 
har erhållit ett statsbidrag för tillfälligt stöd med anledning av kriget i Ukraina på 4,4 mkr. Bidraget avser 
perioden juni 2022 till och med december 2023. Staden har intäktsfört tre månader av bidraget per augusti, 
0,7 mkr. Därutöver har staden per augusti intäktsfört 2 månader av statsbidraget avseende skolmiljarden för 
andra halvåret 2022. 

Jämförelsestörande poster 

Jämförelsestörande intäkter eller kostnader är av engångskaraktär, de ska uppgå till väsentligt belopp och är 
viktiga att uppmärksamma vid jämförelser med andra perioder. Staden redovisar intäkter från försäljning av 
anläggningstillgångar och exploateringsmark samt kostnader för främst omstrukturering och övriga kostnader, 
som är reserverade i eget kapital som jämförelsestörande. Upplysningar lämnas i not. 

Extraordinära poster 

Stadens två överenskommelser med Region Stockholm med flera om medfinansiering av tunnelbanebygget till 
Arenastaden och Hagalund samt överenskommelsen med Trafikverket om Mälarbanan redovisas som 
extraordinära kostnader. Staden redovisar även avtalen om bidrag till stadens medfinansiering av tunnelbanan 
och Mälarbanan som extraordinära intäkter. Upplysningar lämnas i not. 



 

65 

S
o

ln
a stad

 - D
elårsrap

p
o
rt p

er au
g

u
sti 2

0
2

2
 

 

Pensioner 

Stadens pensionsförpliktelse redovisas enligt den så kallade blandmodellen. Den del av pensioner till personalen 
som kan hänföras till den avgiftsbestämda delen har särredovisats och klassificerats som kortfristig skuld i 
balansräkningen. Övriga pensionsåtaganden som avser pensioner intjänade från 1998 redovisas som avsättningar 
i balansräkningen. Pensionsåtaganden före 1998 redovisas som ansvarsförbindelse. Pensionsförpliktelserna är 
beräknade enligt RIPS21. 

Koncernens totala pensionsförpliktelser finns också beskrivna i förvaltningsberättelsen, förändringen mellan åren 
består i allt väsentligt av stadens pensionshantering. 

Anläggningstillgångar 

Materiella och immateriella anläggningstillgångar har i balansräkningen tagits upp till anskaffningsvärdet efter 
avdrag för planenliga avskrivningar. Beloppsgränsen för att skilja mellan investeringsutgifter och driftkostnader i 
Solna stad är två prisbasbelopp, vilket är 96 600 kr för 2022. När skillnaden i förbrukningen av en materiell 
anläggningstillgångs ingående komponenter är väsentlig delas tillgången upp på dessa och respektive komponent 
skrivs av separat. Återanskaffning av komponent redovisas som anskaffning av ny anläggningstillgång och 
eventuellt kvarvarande redovisat värde för den ersatta enheten kostnadsförs. Genomgång och aktivering av 
löpande investeringsutgifter görs projektvis den månad som anläggningen tas i drift i enlighet med stadens rutin 
för aktivering och avskrivningstider. 

Under 2021 och 2022 har en genomlysning av investeringsprocessen samt anläggningsregistret genomförts. 
Genomlysningen har bland annat resulterat i ett förtydliggörande av stadens anvisning för gränsdragning mellan 
investeringsutgifter och driftkostnader samt en förändring av beloppsgränsen för en investeringsutgift. Staden 
har även infört en kontrollinstans som ser över riktigheten i alla investeringsprojekt innan ett nytt 
investeringsprojekt registreras i ekonomisystemet. Anledningen till förändringarna är främst att minska risken att 
driftkostnader felaktigt bokförs som investeringsutgifter. Som ett resultat av genomlysningen har ett flertal objekt 
i anläggningsregistret identifierats som inte uppfyller stadens krav för att definieras som investeringsutgifter, 
vilket korrigerats under 2021. Under våren 2022 genomfördes en inventering av anläggningsregistret tillsammans 
med respektive nämnd, vilket resulterade i att ytterligare objekt utrangerats. Restvärdet för dessa objekt uppgick 
till 33,0 mkr, vilket har korrigerats via eget kapital respektive 10,8 mkr som korrigerats via årets resultat, se 
stadens jämförelsestörande kostnader. Utöver detta har värdet av stadens konst korrigerats via eget kapital med -
2,3 mkr. 

Som en del av översynen av anläggningsregistret har samtliga äldre anläggningar i stadens anläggningsregister 
komponentindelats, vilket innebär att staden följer rekommendation RKR R4 vad gäller komponentuppdelad 
avskrivning. Komponentindelningen har inte påverkat anläggningarnas restvärde. 

Staden avviker från delar av rekommendation RKR R4, Materiella anläggningstillgångar vad gäller redovisning av 
anskaffningsvärde för en materiell anläggningstillgång, som förvärvats genom byte av icke monetär tillgång, gåva 
eller annan överlåtelse utan symboliskt vederlag. Skäl till avvikelsen är osäkerhet kring att tillförlitligt bedöma 
värdet av allmän platsmark. En översyn av tillämpning av rekommendationen ska göras. 

När en ny anläggningstillgång ska aktiveras görs rutinmässigt en översyn av befintliga restvärden och fastställda 
nyttjandeperioder för de anläggningstillgångar som avser aktuell fastighet. 

En årlig inventering av samtliga anläggningstillgångar som avser inventarier görs för att säkerställa att 
anläggningsredovisningen är korrekt. Ett utvecklingsarbete pågår för att skapa en fungerande rutin för översyn av 
befintliga restvärden och fastställda nyttjandeperioder för de anläggningstillgångar som avser fastigheter. 

Avskrivningar 

Utgångspunkt för antaganden om nyttjandetid är RKR:s förslag till avskrivningstider för kommunal verksamhet. 
Solna stad har från och med 2019 valt att tillämpa direktavskrivning vid nyinköp av datorer, surfplattor, 
mobiltelefoner och liknande. Genomlysningen av investeringsprocessen samt anläggningsregistret som beskrivs 
ovan har resulterat i att staden från och med 2021 även tillämpar direktavskrivning vid nyinköp av 
mediautrustning så som exempelvis kostnader för tv-apparater, projektorer, skärmar etcetera samt 
standardiserade programvaror, licenser, nyttjanderätter med mera är en driftkostnad. Som beskrivs ovan har 
anläggningsregistret setts över och korrigerats för att uppfylla stadens definition av investeringsutgifter. 
Korrigeringen kommer att påverka kommande års avskrivningar positivt, exempelvis kommer 2022 års 
beräknade avskrivningar att minska med ungefär 20 mkr. 

Använda avskrivningstider: 
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• verksamhetsfastigheter 10-100 år 

• fritidsanläggningar 7-33 år 

• gator, parker, planteringar 10-33 år 

• inventarier, maskiner 3-20 år 

• konst obegränsad livslängd 

• mark obegränsad livslängd. 

Exploatering 

Exploateringsfastigheter och tomträttsfastigheter som ska avyttras klassificeras som en omsättningstillgång. 
Utgångspunkten för omklassificeringen av en exploateringsfastighet från anläggningstillgång till 
omsättningstillgång är att detaljplanen för området vunnit laga kraft och avtal upprättats med exploatör. 

För tomträtter utgör fullmäktiges beslut att erbjuda tomträttsinnehavaren att friköpa marken utgångspunkten för 
omklassificeringen från anläggningstillgång till omsättningstillgång. För exploateringsfastigheter bokförs intäkten 
på tillträdesdagen efter det att kommunfullmäktiges beslut vunnit laga kraft. Intäkter vid försäljning av 
tomträttsfastigheter bokförs senast vid tillträdesdagen. 

Finansiella anläggningstillgångar 

Staden redovisar medfinansieringsavtal för tunnelbanebyggandet uppräknade med KPI i de fall det förekommer, 
som finansiell anläggningstillgång. De avtal som förväntas betalas in inom ett år, redovisas som 
omsättningstillgång. 

Kortfristiga placeringar 

Staden följer god redovisningssed enligt vilken värdepapper och fonder i stadens medelsförvaltning värderas till 
det verkliga värdet på balansdagen. Värderingen baseras på respektive värdepappers stängningskurs på 
balansdagen. Staden har en finanspolicy som reglerar hur den finansiella verksamheten ska bedrivas och hur 
finansiella risker ska hanteras. Inom ramen för finanspolicyn har kommunstyrelsen fastställt riktlinjer för 
medelsförvaltning. 

Riktlinjer för medelsförvaltning reglerar placeringar i likviditetsförvaltning, obligationsförvaltning, långsiktig 
medelsförvaltning samt reglerar finansieringsrisk och ränterisk, då det sammanlagda värdet på den långfristiga 
lånestocken överstiger 200 mkr. 

Staden har inga upptagna lån. Koncernföretagen har upplåning. 

Avsättningar 

Avsättningar redovisas i balansräkningen när det finns en befintlig förpliktelse, men där belopp eller tidpunkt för 
betalning är osäker. De största posterna utgörs av pensionsavsättningar samt förpliktelsen angående 
infrastrukturåtgärder. 

Staden följer RKR R9, Avsättningar och ansvarsförbindelser när det gäller förpliktelsen för 
infrastrukturåtgärderna tunnelbanan och Mälarbanan. De framtida betalplanerna räknas upp utifrån prisnivå per 
balansdagen med antagande om genomsnittlig utveckling av KPI med 2,0 procent och en genomsnittlig 
utveckling av Entreprenadindex med 2,0 procent. De framtida betalplanerna diskonteras sedan med SKR:s 
internräntan för år 2023 (1,25 %). Antaganden om framtida prisutveckling är osäker och betalplanerna kan 
komma att förändras. 

De avtal som ska betalas ut inom ett år enligt betalplan, redovisas som kortfristig skuld. 

Hyres-/leasingavtal 

Stadens hyres-/leasingavtal bedöms i allt väsentligt som operationella utifrån en kompletterande genomgång 
under 2022. Framtida kostnader för hyresavtal längre än tre år redovisas i tilläggsupplysning operationell leasing. 

Sammanställda räkenskaper för den kommunala koncernen 

Enligt LKBR ska sammanställda räkenskaper upprättas för den kommunala koncernen. Syftet med den 
sammanställda redovisningen är att ge en samlad bild av nämndernas och bolagens verksamheter och 



 

67 

S
o

ln
a stad

 - D
elårsrap

p
o
rt p

er au
g

u
sti 2

0
2

2
 

 

ekonomiska ställning. Den sammanställda redovisningen har upprättats enligt förvärvsmetoden med 
proportionell konsolidering. Förvärvsmetoden innebär att det egna kapital som förvärvats vid 
anskaffningstillfället elimineras. Med proportionell konsolidering menas att endast ägda andelar av 
dotterföretagens räkenskaper tas med i den sammanställda redovisningen. 

Inom Solnas kommunkoncern finns verksamheter som bedrivs i Solna stad och i företagsform genom aktiebolag 
och stiftelse. Företagen är helt eller delvis ägda av Solna stad. I stadens koncernredovisning ingår de företag, som 
staden har ett betydande inflytande i. Dessa är Bostadsstiftelsen Signalisten i Solna med dotterbolaget 
Solnabostäder AB, Råsunda Förstads AB med dotterbolaget Överjärva Gård AB, Solna Vatten AB samt 
Norrenergi AB. Ägarandelen i Norrenergi uppgår till 2/3-delar. 

Bostadsstiftelsen Signalisten och Råsunda Förstads AB utgör egna koncerner. Den kommunala koncernens 
sammansättning har inte förändrats under räkenskapsåret. 

Grundprincipen är att företag där staden har mer än cirka 20 procent av rösterna och där inflytandet får anses 
vara betydande konsolideras. Hel- och delägda bolag, vars storlek är ringa konsolideras inte. Solna stad äger 30 
procent av Solna Tenniscenter AB, men då bolagets verksamhet är av obetydlig omfattning i relation till Solna 
stads skatteintäkter har staden valt att undanta bolaget från den sammanställda redovisningen. 
Kommunalförbunden Käppalaförbundet och Norrvatten ingår inte i den sammanställda redovisningen. Solna 
stads ägarandel uppgår till strax under 20 procent i dessa kommunalförbund. 

Koncerninterna kostnader och intäkter samt fordringar och skulder elimineras. Dotterbolagens obeskattade 
reserver beaktas i balansräkningen som eget kapital. I resultaträkningen återförs dotterbolagens 
bokslutsdispositioner. Skatteskuld i obeskattade reserver redovisas som avsättning i den sammanställda 
redovisningen. Den sammanställda redovisningen har i allt väsentligt upprättats i enlighet med RKR R16. 
Skillnader i redovisningsprinciper mellan företagen och staden kan förekomma på grund av att olika 
rekommendationer tillämpas för staden respektive företagen. 

Stadens majoritetsägda bolag, som ingår i den sammanställda redovisningen, har under 2014 övergått till 
redovisning enligt K3-regelverket. Staden redovisar materiella anläggningstillgångar enligt RKR R4. 
Huvudmetoden är att varje enskilt koncernföretag ska konsolideras för sig. Som alternativ metod kan 
civilrättsliga underkoncerners bokslut konsolideras förutsatt att nödvändiga justeringar görs. I den sammanställda 
redovisningen har den alternativa metoden använts. 

Förvaltningsberättelse 

Avsteg från rekommendationen RKR R15 Förvaltningsberättelse har gjorts då vissa rubriker i 
förvaltningsberättelsen inte är huvudrubriker. De rubriker som utelämnats är ”Viktiga förhållanden för resultat 
och ekonomisk ställning”, ”God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning” samt ”Balanskravsresultat”. 
De upplysningar som efterfrågas under de utelämnade huvudrubrikerna återfinns i stället i löpande text. 
Information och analys kopplat till koncernen finns samlat under en och samma huvudrubrik. 

Ansvarsförbindelse 

Inga väsentliga förändringar har skett avseende stadens borgensåtaganden under perioden. 
Pensionsförpliktelserna har ändrats under perioden med anledning av förändrade livslängdsantaganden i SKR:s 
Riktlinjer för beräkning av pensionsskuld (RIPS). 

Delårsrapport 

Säsongsvariationer och cykliska effekter, i form av till exempel semesterlöneskuld, snöröjning, uppvärmning, 
skolterminer, befolkningsutveckling, kan ha en viss påverkan på delårsresultatet. 

Mkr Stad 2022 Stad 2021 Koncern 
2022 

Koncern 
2021 

Not 2. Verksamhetens intäkter     

Försäljningsintäkter 13,4 12,5   

Taxor och avgifter 239,5 229,4   

Hyror och arrenden 92,5 86,6   

Bidrag 269,6 255,4   

varav bidrag och kostnadsersättningar från staten 260,6 249,2   

Försäljning av verksamhet 81,7 76,6   

Summa 696,7 660,6 1 336,4 1 316,3 

     

Not 3. Jämförelsestörande intäkter     

Exploateringsfastigheter, tomträtter 124,7 406,4 124,7 406,4 
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Mkr Stad 2022 Stad 2021 Koncern 
2022 

Koncern 
2021 

Summa 124,7 406,4 124,7 406,4 

     

Not 4. Verksamhetens kostnader     

Personal -950,3 -957,8   

varav pensionskostnader, inkl. reserverat eget kapital*) -127,4 -137,1   

varav pensionsbelopp, som reserverats i eget kapital -13,3 -13,3   

Lämnade bidrag -43,2 -49,0   

Köp av huvudverksamhet -1 157,8 -1 110,0   

Konsulttjänster/inhyrd personal -90,9 -86,2   

Lokal- och markhyror -84,0 -85,2   

Skattekostnader avseende bolagsskatt     

Övriga verksamhetskostnader -209,7 -162,7   

Summa -2 536,0 -2 451,0 -2 966,4 -2 876,2 

     

Not 5. Revision (räkenskaps- och förvaltningsrevision) -0,8 -0,8   

varav sakkunnigt biträde -0,1    

varav räkenskapsrevision (revisorer och biträde) -0,2    

     

Not 6. Jämförelsestörande kostnader     

Strukturomvandlingskostnader -8,0 -26,5 -8,0 -26,5 

Strukturella utvecklingsinsatser, stadens utbyggnad     

Utrangeringar av anläggningstillgångar -10,8  -10,8  

Ökat livslängdsantagande pensioner  -25,0  -25,0 

Summa -18,7 -51,5 -18,7 -51,5 

     

Not 7 Avskrivningar     

Planenliga avskrivningar på anläggningstillgångarnas anskaffningsvärden     

Immateriella anläggningstillgångar 0,0 -4,0   

Verksamhetsfastigheter -56,5 -54,1   

Fastigheter för affärsverksamhet -0,3 -0,8   

Publika fastigheter -40,9 -31,3   

varav avskrivningar som matchas med gatukostnadsersättning 0,0 0,0   

Fastigheter för annan verksamhet -8,9 -11,5   

Inventarier -3,5 -8,8   

Summa -110,0 -110,5 -215,4 -211,2 

     

Not 8. Skatteintäkter     

Preliminär skatteinbetalning 3 034,7 2 826,1 3 034,7 2 826,1 

Preliminär slutavräkning innevarande år 58,3 41,9 58,3 41,9 

Slutavräkningsdifferens föregående år 29,5 15,9 29,5 15,9 

Summa 3 122,6 2 883,9 3 122,6 2 883,9 

     

Not 9. Generella statsbidrag     

Regleringsbidrag 155,1 165,1 155,1 165,1 

Generella statsbidrag 7,7 7,0 7,7 7,0 

varav skolmiljarden 5,3 7,0 5,3 7,0 

varav tillfälligt stöd Ukraina 0,7  0,7  

varav tillfälligt stöd ökade kostnader finansiering 1,7  1,7  

Kommunal fastighetsavgift 67,2 64,6 67,2 64,6 

Delsumma bidragsintäkter 230,0 236,8 230,0 236,8 

Inkomstutjämning -308,9 -270,1 -308,9 -270,1 

Kostnadsutjämning -381,0 -353,7 -381,0 -353,7 

LSS-utjämning -138,9 -131,2 -138,9 -131,2 

Delsumma bidragskostnader -828,8 -754,9 -828,8 -754,9 

Summa -598,7 -518,2 -598,7 -518,2 

     

Not 10. Finansiella intäkter     

Utdelning på aktier och andelar 129,7 118,2 79,7 68,2 

Ränteintäkter 1,5 0,2 2,1 0,4 

Realisationsvinst    0,0 

Borgensavgifter 1,7 2,0 0,1 0,2 

Optionsersättning 5,0 5,0 5,0 5,0 

Intäkt indexreglering medfinansiering tunnelbana, förskott staten 11,2 3,0 11,2 3,0 

Övriga finansiella intäkter 7,7 6,9 7,7 6,9 

Orealiserad värdeförändring kapitalförvaltning  425,9  425,9 

Summa 156,7 561,2 105,7 509,6 

     

Not 11. Finansiella kostnader     

Räntekostnader -0,1 -0,1 -9,6 -13,1 
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Mkr Stad 2022 Stad 2021 Koncern 
2022 

Koncern 
2021 

Realisationsförlust -47,4  -47,4  

Ränta på pensionsskuld -11,9 -6,5 -11,9 -6,5 

Förvaltningsarvode, bankavgifter m.m. -0,1 -0,2 -0,1 -0,2 

Värdereglering finansiell anläggningstillgång -0,5    

Kostnad indexreglering medfinansiering tunnelbana/Mälarbanan/förskott 
staten 

-172,5 -112,5 -172,5 -112,5 

Orealiserad värdeförändring kapitalförvaltning -555,1 -23,3 -555,1 -23,3 

Summa -787,5 -142,6 -796,5 -155,5 

     

Not 12. Extraordinära intäkter     

Bidrag till medfinansiering av tunnelbana     

- Nytt avtal Veidekke kv Fogdevreten  2,7  2,7 

- Nedjustering av avtal Fabege kv Signalen     

- Uppjustering av avtal Wåhlin kv Bellona och JM kv Motorn     

- Kv Banken och bidrag medfinansiering  50,0  50,0 

- Nedjustering av avtal kv Tygeln  -2,8  -2,8 

Summa  49,9  49,9 

     

Not 13. Extraordinära kostnader     

Tilläggsavtal medfinansiering av tunnelbana Arenastaden  -170,0  -170,0 

Summa  -170,0  -170,0 

     

Not 14. Justeringsposter     

Justering av ej rörelsekapitalpåverkande poster     

Förändring pensionsavsättning 41,2 70,7   

Förändring övriga avsättningar 234,2 265,4   

Reavinst försäljning av kortfristig placering     

Reaförlust försäljning av kortfristig placering 47,4    

Rättelse beräkning index ingående balans -70,7    

Utrangering inventarier o byggnader samt rättelse av tidigare fel 7,7    

Summa 259,8 336,2   

     

Not 15. Immateriella anläggningstillgångar     

Ingående bokfört värde 0,0 13,8 8,7 19,9 

Nyanskaffningar 0,0 0,0 0,1 4,0 

Periodens avskrivningar 0,0 -5,7 -1,5 -7,1 

Utrangeringar/försäljningar/överföringar 0,0 -8,1  -8,1 

Summa 0,0 0,0 7,3 8,7 

Anskaffningsvärde 0,0 0,0  10,2 

Ackumulerade avskrivningar enligt plan 0,0 0,0  -1,5 

Restvärde 0,0 0,0 7,3 8,7 

Genomsnittlig avskrivningstid:    5,0 år 

Stadens immateriella anläggningstillgångar har utrangerats 2021 då de inte fyller kravet för tillgångsslaget. 

Norrenergi har tre egenutvecklade program med bokfört värde 8,7 mkr per 2021-12-31. 

     

Not 16. Mark, byggnader och tekniska anläggningar     

Ingående bokfört värde 3 181,8 2 974,9  6 477,2 

Nyanskaffningar 234,7 504,1  707,2 

Periodens avskrivningar -106,5 -147,4  -295,5 

Utrangeringar/försäljningar/flyttningar -33,8 -149,8  -201,4 

Summa 3 276,2 3 181,8 6 821,1 6 687,6 

varav markreserv, exploateringsverksamhet 28,9 45,0  45,0 

varav verksamhetsfastigheter 1 372,1 1 301,9  1 301,9 

varav fastigheter för affärsverksamhet 5,1 5,1  3 373,7 

varav publika fastigheter, naturreservat 1 015,9 905,6  905,6 

varav fastigheter för annan verksamhet 72,9 82,4  82,4 

varav pågående investeringar 781,3 841,8  979,0 

Genomsnittlig avskrivningstid: 24,0 år 23,9 år  30,2 år 

Avskrivningsmetod: Rak avskrivning på anskaffningsutgiften     

     

Not 17. Maskiner och inventarier     

Ingående bokfört värde 36,1 55,3  62,4 

Nyanskaffningar 3,1 5,5  7,4 

Periodens avskrivningar -3,5 -12,7  -15,3 

Utrangeringar/försäljningar/flyttningar -4,9 -12,0  -11,8 

Summa 30,8 36,1 37,6 42,6 

Genomsnittlig avskrivningstid: 8,8 år 8,4 år  7,8 år 

Avskrivningsmetod: Rak avskrivning på anskaffningsutgiften     
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Materiella anläggningstillgångar     

Anskaffningsvärde 5 372,8 5 243,2  12 000,3 

Ackumulerade avskrivningar enligt plan -2 065,8 -2 025,2  -5 270,1 

Restvärde 3 307,0 3 217,9 6 858,7 6 730,2 

     

Not 18. Finansiella anläggningstillgångar     

Aktier 62,1 62,6 6,6 6,6 

Andelar 1 166,9 1 159,5 69,4 69,4 

varav i Bostadsstiftelsen Signalisten 88,5 88,5   

varav i Kommuninvest 75,4 68,0   

varav i Storstockholms brandförsvar 1,3 1,3   

varav i Råstahems Folketshusförening (610 andelar à 10 kr) 0,0 0,0   

varav i Råsunda Förstads AB 75,0 75,0   

varav i Solna Vatten AB 220,0 220,0   

varav i Norrenergi AB 706,7 706,7   

Bostadsrätter 1,9 1,9 5,0 5,0 

Grundfondskapital Stiftelsen Filmstadens Kultur 5,0 5,0 5,0 5,0 

Långfristiga fordringar 77,2 39,0 77,2 39,0 

Bidrag till stadens medfinansiering av tunnelbana 340,8 337,5 340,8 337,5 

Summa 1 653,9 1 605,5 511,5 462,6 

     

Not 19. Aktier     

Råsunda Förstads AB (150 000 aktier à 50 kr) 7,5 7,5   

Solna Vatten AB (100 aktier à 100 000 kr) 10,0 10,0   

Norrenergi AB 38,0 38,0   

varav aktiekapital (28 aktier à 1 000 000 kr) 28,0 28,0   

Stockholmsregionens Försäkring AB (61 717 aktier à 100 kr) 6,2 6,2 6,2 6,2 

Söderhalls Renhållningsverk AB (SÖRAB) (400 aktier à 1 000 kr) 0,4 0,4 0,4 0,4 

Solna Tenniscenter AB (300 aktier à 100 kr) 0,0 0,0 0,0 0,0 

Fastighets AB Falkeneraren (5 000 aktier à 100 kr)  0,5   

Inera AB (5 aktier à 8 500 kr) 0,0 0,0 0,0 0,0 

Summa 62,1 62,6 6,6 6,6 

     

Not 20. Långfristiga fordringar     

Stiftelsen Stockholms studentbostäder 0,5 0,5 0,5 0,5 

Stockholmsförhandlingen förskott 76,7 38,5 76,7 38,5 

Summa 77,2 39,0 77,2 39,0 

     

Not 21. Exploateringsfastigheter med mera     

Tomträtter  0,2  0,2 

Exploateringsfastigheter  5,4  5,4 

Varulager   38,4 24,9 

Summa  5,6 38,4 30,5 

     

Not 22. Kortfristiga fordringar     

Kundfordringar 37,4 54,8  115,9 

varav koncerninterna kundfordringar 0,7 7,8   

Statsbidragsfordringar 35,3 28,6  33,2 

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 100,5 152,8  256,8 

Upplupna skatteintäkter 183,4 95,2  95,2 

Mervärdesskatt 95,8 141,3  141,3 

Fordran bidrag till medfinansiering tunnelbana  25,0  25,0 

Andra fordringar 4,8 10,2  20,2 

Summa 457,2 507,9 565,4 687,6 

     

Not 23. Kortfristiga placeringar     

Svenska aktier (kapitalförvaltning) 1 018,2 1 384,5 1 018,2 1 384,5 

Globala aktier (kapitalförvaltning) 1236,6 1325,3 1236,6 1325,3 

Obligationer (kapitalförvaltning) 842,9 903,4 842,9 903,4 

Summa 3 097,7 3 613,2 3 097,7 3 613,2 

Anm: Kortfristiga placeringar värderas enligt LKBR till verkligt värde.     

     

Not 24 Kassa och bank     

Bankkonton 1 172,0 882,8 1 427,6 1 102,6 

Summa 1 172,0 882,8 1 427,6 1 102,6 

     

Not 25. Eget kapital     

Ingående eget kapital 6 224,1 5 024,4 7 373,3 6 070,1 

Utrangering/rättelse av tidigare fel -30,9 -150,6 -43,5 -150,5 
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2021 

Rättelse beräkning index avsättning  -70,7  -70,7 

Direktbokning eget kapital förändrad skattesats egenkapitalandel 
obeskattade reserver 

   6,9 

Delårets/årets resultat 49,6 1 421,0 93,5 1 517,5 

Utgående eget kapital 6 242,8 6 224,1 7 423,2 7 373,3 

varav kvar av reservation (se tilläggsupplysning) 703,0 724,4   

varav reserverat i bokslut 2022/2021  450,0   

     

Not 26 Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser     

Ingående avsättning, inkl. löneskatt 541,3 460,4   

Pensionsutbetalningar -10,4 -15,5   

Nyintjänad pension 34,1 63,5   

Ränte- och basbeloppsuppräkning 9,6 6,6   

Förändring av löneskatten 8,0 15,8   

Övrig post -0,1 10,5   

Utgående avsättning, inkl. löneskatt 582,5 541,3 586,3 545,2 

Varav avsättning pensioner omstruktureringskostnader     

Ingående avsättning SAPsök, omstrukturering, inkl. löneskatt 3,4 5,4   

Nya förpliktelser under året  2,4   

varav arbetstagare som pensionerats  2,3   

varav ränte- och basbeloppsuppräkning  0,1   

Årets utbetalningar -1,9 -4,0   

Förändring av löneskatt -0,5 -0,4   

Övrigt -0,1 0,0   

Utgående avsättning pensioner omstruktureringskostnader 1,0 3,4   

     

Not 27 Andra avsättningar     

Ingående andra avsättningar 1 722,3 1 471,0 1 973,2 1 728,6 

Ianspråktaget -3,3 -82,7 -9,5 -89,4 

Årets avsättningar 166,8 334,0 170,4 334,0 

Rättelse beräkning index ingående balans 70,7 70,7 70,7 70,7 

Utgående andra avsättningar 1 956,4 1 793,0 2 204,8 2 043,9 

     

Uppskjutna skatter som ingår i andra avsättningar   136,7 138,4 

     

Tilläggsupplysning Andra avsättningar:     

Ingående balans Avsättning naturreservat Igelbäcken 4,6 5,3   

Ianspråktaget, reservatets skötsel  -0,7   

Årets avsättning     

Utgående balans Avsättning naturreservat Igelbäcken 4,6 4,6   

     

De infrastrukturella åtagandena gällande Stockholmsförhandlingen, Sverigeförhandlingen och Mälarbanan är upptagna utifrån 
gällande avtal och betalplaner samt nu kända marknadsförhållanden. Framtida förändringar i avtal, projektens genomförande eller 
förändrade marknadsförhållanden kan leda till förändrade kostnader och intäkter för Solna. 

     

Ingående balans Förpliktelse medfinansiering av tunnelbana Arenastaden 
(Stockholmsförhandlingen) 

502,7 316,7   

Överföring enligt betalplan till/från kort skuld  -10,0   

Ianspråktaget -3,3 -10,6   

Årets avsättning 22,8 36,6   

Tilläggsavtal fördyring  170,0   

Rättelse beräkning index ingående balans 22,2 22,2   

Utgående balans Förpliktelse medfinansiering av tunnelbana 
Arenastaden (Stockholmsförhandlingen) 

544,4 524,9   

Anm: Medfinansiering tunnelbanan enligt tilläggsavtal till Huvudavtal och delprojektavtal avseende utbyggd tunnelbana enligt 2013 
års Stockholmsöverenskommelse samt betalplan beslutad av parterna december 2021. Årliga betalningar väntas uppgå till 10 mkr 
2022, 28 mkr 2023, 37 mkr 2024, 189 mkr 2025, 121 mkr 2026, 45 mkr 2027 och 22 mkr 2028. Dessutom tillkommer kostnader för 
indexering. År 2016 betalades nominellt 20 mkr, 2017 61,5 mkr, 2018 148,1 mkr, 2019 157,7 mkr och 2021 betalades 0,6 mkr ut i 
enlighet med avtalet. Hittills i år 2022 har 7,7 mkr betalats ut. 

     

Ingående balans Förpliktelse medfinansiering av tunnelbana Hagalund 
(Sverigeförhandlingen) 

457,2 499,6   

Överföring enligt betalplan till/från kort skuld  -55,0   

Ianspråktaget  -6,4   

Årets avsättning 25,2 19,0   

Rättelse beräkning index ingående balans 12,5 12,5   

Utgående balans Förpliktelse medfinansiering av tunnelbana 
Hagalund (Sverigeförhandlingen) 

494,8 469,6   

Anm: Medfinansiering utbyggnad av tunnelbanestation Södra Hagalund enligt avtal Sverigeförhandlingen. Betalplanen gäller från 
september 2020. Årliga betalningar väntas uppgå till 55 mkr 2022, 170 mkr 2023, 205 mkr 2024, 35 mkr 2025, 30 mkr 2026, 5 mkr 
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2027 och 5 mkr 2028. Kostnader för indexering tillkommer. Av beloppen avser 50 mkr bostadstillskott som återbetalas tidigast 2035. 
År 2017 betalades nominellt 40 mkr, 2018 60 mkr och 2019 95 mkr i enlighet med avtalet. Hittills under 2022 har 27,5 mkr betalats 
ut. 

     

Ingående balans Förpliktelse medfinansiering av Mälarbanan 757,7 649,3   

Ianspråktaget     

Årets avsättning 118,8 108,4   

Rättelse beräkning index ingående balans 36,1 36,1   

Utgående balans Förpliktelse medfinansiering av Mälarbanan 912,6 793,8   

Anm: Medfinansiering utbyggnad av Mälarbanan enligt avtal Trafikverket. Årliga betalningar väntas uppgå till 300 mkr 2023, 100 mkr 
2028 och 200 mkr 2030. Kostnader för indexering tillkommer. År 2019, 2020 och 2021 betalades nominellt 0,0 mkr ut i enlighet med 
avtalet. 

     

Not 28 Långfristiga skulder     

Fastighets AB Falkeneraren  0,5   

Övriga skulder till kreditinstitut   825,0 825,0 

Summa långfristiga skulder 0,0 0,5 825,0 825,0 

Skuld för offentliga bidrag 5,7 4,9 5,7 4,9 

Skuld förutbetalda exploateringsintäkter 337,5 327,0 337,5 327,0 

Summa förutbetalda intäkter 343,2 331,9 343,2 331,9 

Summa långfristiga skulder och förutbetalda intäkter 343,2 332,4 1 168,2 1 156,9 

     

Tilläggsupplysning förutbetalda intäkter     

Ingående förutbetalda intäkter 327,0 353,5   

Årets inbetalningar 56,1 21,9   

Under året resultatförda intäkter -45,6 -48,4   

Omföring från föregående år 1,9    

Utgående förutbetalda intäkter som regleras över flera år 337,5 327,0   

     

Förutbetalda intäkter per exploateringsprojekt     

Pågående exploateringsprojekt     

Kvarteret Motorn, Råsunda  2,5   

Kvarteret Stora Frösunda 63,2 28,5   

Kvarteret Västerjärva (f.d. Grönlingen, Järvastaden) 5,5 5,5   

Kvarteret KS-KI Solnavägen 10,5 10,5   

Kvarteret Laboratoriet, Huvudsta     

Kvarteret Lagern, Råsunda  43,1   

Kvarteret Uarda, Arenastaden  0,0   

Kvarteret Styckjunkaren, Huvudsta 11,6 11,6   

Kvarteret Tomteboda 62,5 62,5   

Kvarteret Startboxen, Nya Ulriksdal 13,1 13,1   

Kvarteret Sparrisen, Huvudsta 24,0 24,0   

Kvarteret Charlottenburg, Råsunda 5,0 5,0   

Kvarteret Ulriksdalsfältet, förskott kommersiella lokaler     

Kvarteret Ulriksdalsfältet, detaljplan 1 och 3 105,1 105,1   

Kvarteret Idrottsplatsen, Frösunda 11,1 11,1   

Kvarteret Diktaren, Huvudsta  0,0   

Kvarteret Ballongberget, Frösunda 12,1 2,5   

Kvarteret Banken, Solna centrum 2,1 2,1   

Kvarteret Bagartorp centrum 11,8    

Summa 337,5 327,0   

     

Not 29. Kortfristiga skulder     

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 186,4 334,7 294,6 464,9 

varav övertidsskuld inkl. sociala avgifter 1,8 2,0   

varav semesterlöneskuld inkl. sociala avgifter 24,9 65,0   

varav förutbetalda skatteintäkter 0,0 44,9   

Upplupna pensionskostnader, avgiftsbestämd del 33,4 42,0 33,4 42,0 

Upplupen löneskatt pensioner, avgiftsbestämd del 18,2 20,3 18,2 20,3 

Skulder till koncernföretag 64,0 142,3   

Leverantörsskulder 128,6 250,7 174,8 349,4 

varav koncerninterna leverantörsskulder 0,6 15,5   

Personalens skatter, arbetsgivaravgifter och löneavdrag 43,5 44,7 43,5 44,7 

Skulder till staten 24,4 11,0 24,4 11,0 

Anslutningsavgifter   460,3 467,0 

Skatteskulder   0,4 11,9 

Kort skuld betalplan tunnelbana 29,9 65,0 29,9 65,0 

Andra kortfristiga skulder 34,6 31,4 44,6 39,8 

Summa 562,8 942,1 1 124,0 1 516,1 
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Not 30. Pensionsförpliktelser ej upptagna bland skulder/avsättningar     

Ingående pensionsförpliktelse (pension intjänad före 1998 inkl. löneskatt) 1 124,3 1 128,5 1 124,3 1 128,5 

Pensionsutbetalningar -35,2 -54,2 -35,2 -54,2 

Nyintjänad pension 2,9  2,9  

Ökat livslängdsantagande  23,9   

Ränte- och basbeloppsuppräkning 24,4 16,1 24,4 16,1 

Förändring löneskatt -5,0 -1,0 -5,0 -1,0 

Övrig post -11,2 11,0 -11,2 11,0 

Utgående pensionsförpliktelse 1 100,2 1 124,3 1 100,2 1 124,3 

Aktualiseringsgrad i procent 89,0 89,0   

varav pensionsförpliktelser för visstidspension/ålderspension till 
aktiva/passiva förtroendevalda m.fl. 

41,6 37,2   

Antal förtroendevalda (aktiva) 5 5   

Överskottsmedel försäkring per 2009 för pensionsförpliktelse i nedlagda 
Solna-Sundbybergs brandförsvarsförbund. 

 1,5   

     

Not 31. Övriga ansvars- och borgensförbindelser     

Gentemot kommunens företag 829,4 829,4   

varav Norrenergi AB 154,4 154,4   

varav Bostadsstiftelsen Signalisten 675,0 675,0   

Övriga ansvarsförbindelser Bostadsstiftelsen Signalisten   0,7 0,7 

Summa 829,4 829,4 0,7 0,7 

Summa pensions-, ansvars- och borgensförbindelser 1 929,6 1 953,7 1 100,9 1 125,0 

     

Garantiförpliktelser     

Käppalaförbundet  310,4   

Kommunalförbundet Norrvatten  225,8   

Summa  536,1   

Anm: Garantiförpliktelse för förbundens lån utifrån ägarandel (Käppala 18,5 % och Norrvatten 19,4 %). 

     

Tilläggsupplysning operationell leasing     

Framtida hyres-/leasingavgifter (avtalstid längre än 3 år)     

- hyreskostnad förfaller inom ett år 24,6 23,8   

- hyreskostnad förfaller senare än ett år men inom fem år 67,0 133,1   

- hyreskostnad förfaller senare än fem år 284,3 305,6   

Summa 376,0 462,4   

     

Tilläggsupplysning reserverat eget kapital     

Omstrukturering     

Reserverat i 2005-2007, 2009, 2013-2014, 2017-2018 års bokslut 304,0 304,0   

Ianspråktaget år 2006-2018 -230,7 -230,7   

Ianspråktaget 2019 -41,2 -41,2   

Reserverat för omstrukturering i 2019 års bokslut 75,0 75,0   

Ianspråktaget 2020 -39,8 -39,8   

Reserverat för omstrukturering i 2020 års bokslut 16,5 16,5   

Ianspråktaget 2021 -28,7 -28,7   

Reserverat för omstrukturering i 2021 års bokslut 50,0 50,0   

Ianspråktaget 20220831 -8,0    

Summa 97,1 105,1   

Anm: Från 2018 ingår inte interna kostnader i Omstrukturering     

     

Pensioner     

Reserverat i 2005-2008 års bokslut 330,7 330,7   

Ianspråktaget 2009, 2011-2018 -175,6 -175,6   

Ianspråktaget 2019 -20,0 -20,0   

Ianspråktaget 2020 -20,0 -20,0   

Ianspråktaget 2021 -20,0 -20,0   

Ianspråktaget 20220831 -13,3    

Summa 81,7 95,1   

     

Strukturella utvecklingsinsatser, stadens utbyggnad och skol- och 
förskolelokaler 

    

Reserverat i boksluten 2011-2013, 2015-2016 485,0 485,0   

Ianspråktaget 2012-2018 -345,0 -345,0   

Ianspråktaget 2019 -2,6 -2,6   

Ianspråktaget 2020 -0,9 -0,9   

Reserverat för skollokaler i 2020 års bokslut 33,5 33,5   

Ianspråktaget 2021 -45,8 -45,8   
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Reserverat för skol- och förskolelokaler i 2021 års bokslut 400,0 400,0   

Summa 524,2 524,2   

Summa reserverat eget kapital 703,0 724,4   

Anm: beloppen i tabellerna är avrundade och summerar därför inte exakt.     

Särredovisning har upprättats enligt Lag om allmänna vattentjänster (2006:412, 50 §) hos Solna Vatten AB, solna.se/solnavatten 
samt enligt Fjärrvärmelag (2008:263) hos Norrenergi AB, norrenergi.se och energimarknadsinspektionen, ei.se 

Jämförelsesiffrorna för 2021 har anpassats till redovisning enligt RKR R9 gällande avsättningar då staden 2022 ändrat hantering av 
indexregleringar. 

Driftredovisning 

  Intäkter Kostnader Nettokostnad Nettobudget 

Mkr 2022 2021 2022 2021 2022 2021 2022 Budget-
avvikelse 

Kommunstyrelsen 64,0 69,4 -140,1 -145,8 -76,1 -76,4 -140,1 17,3 

Revisionen 0,0 0,0 -0,8 -0,8 -0,8 -0,8 -1,6 0,3 

Byggnadsnämnden 18,6 15,7 -21,5 -18,4 -2,9 -2,7 -7,8 2,3 

Tekniska nämnden 378,1 365,1 -388,3 -364,8 -10,2 0,3 -23,8 5,7 

Kultur- och 
fritidsnämnden 

21,9 15,2 -114,0 -105,8 -92,1 -90,5 -148,4 6,8 

Skolnämnden 420,6 424,4 -1 056,1 -1 039,1 -635,4 -614,7 -974,9 14,5 

Barn- och 
förskolenämnden 

238,7 226,6 -579,9 -567,1 -341,3 -340,4 -536,2 16,2 

Kompetensnämnden 46,2 44,6 -71,2 -71,1 -25,0 -26,5 -41,6 2,7 

Socialnämnden 32,0 30,3 -163,6 -168,4 -131,6 -138,1 -226,2 19,2 

Familjerättsnämnden 3,1 3,4 -5,9 -6,4 -2,8 -3,0 -4,5 0,3 

Omvårdnadsnämnden 251,9 219,5 -814,8 -787,7 -562,9 -568,3 -920,2 50,5 

Miljö- och 
hälsoskyddsnämnden 

8,8 9,5 -14,4 -15,3 -5,6 -5,8 -10,6 1,5 

Ej hänförbart till 
verksamhetens intäkter 
och kostnader 

-787,4 -763,2 834,7 839,6 47,3 76,4 -26,1 64,7 

Verksamhetens 
intäkter och 
kostnader 

696,7 660,6 -2 536,0 -2 451,0 -1 839,3 -1 790,5 -3 062,0 202,0 

Tabellens utfall och budgetavvikelse avser perioden januari - augusti respektive år medan budget avser helåret. 

Investeringsredovisning 

  Periodutfall Årsbudget 

Mkr 2022 2021 Differens 
22/21 

Budget Återstår 
av budget 

Kommunstyrelsen 3,4 0,1 3,3 5,4 1,8 

Byggnadsnämnden 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 

Tekniska nämnden 77,6 151,6 -74,1 170,6 93,0 

Kultur- och fritidsnämnden 1,8 0,9 0,8 4,2 2,4 

Skolnämnden 0,0 1,2 -1,2 5,0 5,0 

Barn- och förskolenämnden 0,3 1,6 -1,3 1,0 0,7 

Kompetensnämnden 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 

Socialnämnden 0,0 0,0 0,0 0,2 0,2 

Familjerättsnämnden 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 

Omvårdnadsnämnden 0,6 0,4 0,2 1,5 0,9 

Miljö- och hälsoskyddsnämnden 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 

Exploateringsverksamheten 151,8 157,7 -5,8 0,0 -151,8 

Summa investeringar 235,5 313,6 -78,1 188,3 -47,4 

Tabellens utfall avser perioden januari - augusti innevarande år och föregående år. 
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Utlåtande avseende delårsrapport 2022 

Revisorerna skall bedöma om resultatet i delårsrapporten är förenligt med de mål 
för god ekonomisk hushållning som fullmäktige beslutat om i årsbudgeten och 
flerårsplanen. 

Kommunens revisorer har översiktligt granskat Solna stads delårsrapp011 per den 
2022-08-31. Granskningsresultatet framgår av bifogad revisionsrapport som 
utarbetats av PwC. 

Revisorerna gör följande bedömning: 

• Det har inte framkommit omständigheter som tyder på att stadens 
delårsrappo11 inte, i allt väsentligt, är upprättad i enlighet med lagens krav 
och god redovisningssed i övrigt. 

• Vid granskningen har inte framkommit några omständigheter som 
föranleder oss att göra någon annan bedömning av måluppfyllelsen än 
kommunstyrelsen. De finansiella målen bedöms komma att uppfyllas 
liksom de av fullmäktige beslutade verksamhetsmålen i budget 2022. 
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Inledning 
Bakgrund 

Fullmäktige ska behandla minst en delårsrapport per år. I samband med fullmäktiges 

behandling av delårsrapporten ska även revisorerna bedöma resultatet i 

delårsrapporten. Denna granskning utgör underlag för det utlåtande som revisorerna 

ska lämna till fullmäktige. 

Delårsrapporten ska omfatta en period av minst hälften och högst två tredjedelar av 

räkenskapsåret och den ska innehålla en översiktlig redogörelse för utvecklingen av 

kommunens verksamhet och resultat sedan föregående räkenskapsårs utgång. 

Revisionsobjekt är styrelsen som är ansvarig för delårsrapportens upprättande. Vårt 

ansvar är att granska delårsrapporten utifrån god sed. 

Syfte och revisionsfrågor 

Granskningen syftar till att ge revisorerna underlag för sin skriftliga bedömning om 

delårsrapporten har upprättats enligt lagens krav och god revisionssed. 

Inriktning och omfattning 

Granskningen av delårsrapporten omfattar: 

● Översiktlig granskning av den finansiella delen1 av delårsrapporten per 2022-08-31, 

● Förvaltningsberättelsens innehåll, 

● Drift och investeringsredovisning 

Granskningen utgår från god revisionssed för kommuner i Sverige. 

 

En översiktlig granskning består av att göra förfrågningar, i första hand till personer som 

är ansvariga för finansiella frågor och redovisningsfrågor, att utföra analytisk granskning 

och att vidta andra översiktliga granskningsåtgärder. En översiktlig granskning har en 

annan inriktning och en betydligt mindre omfattning jämfört med den inriktning och 

omfattning som en revision enligt ISA har. De granskningsåtgärder som vidtas vid en 

översiktlig granskning gör det inte möjligt för oss att skaffa oss en sådan säkerhet att vi 

blir medvetna om alla viktiga omständigheter som skulle kunna ha blivit identifierade om 

en revision utförts. Den uttalade slutsatsen grundad på en översiktlig granskning har 

därför inte den säkerhet som en uttalad slutsats grundad på en revision har.  

Den granskade delårsrapporten fastställdes av kommunstyrelsen 2022-10-17 och 

fullmäktige behandlar delårsrapporten 2022-10-31. Rapportens innehåll har 

sakgranskats av ekonomichef och redovisnings- och lönechef.  

 
1 Med den finansiella delen menar vi resultaträkning, balansräkning, noter och i förekommande 
fall kassaflödesanalys och sammanställda räkenskaper. 
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Granskningsresultat 
Lagens krav och god redovisningssed 

Granskning 
Vi har utfört en översiktlig granskning av delårsrapportens förvaltningsberättelse, 

resultaträkning, balansräkning, sammanställda räkenskaper, kassaflöde, den 

översiktliga beskrivningen av kommunens drift- och investeringsverksamhet, samt noter 

för Solna stad för perioden 2022-01-01—2022-08-31. Det är styrelsen som har ansvaret 

för att upprätta och presentera denna delårsrapport i enlighet med lagen om kommunal 

bokföring och redovisning. Vårt ansvar är att uttala en slutsats grundat på vår 

översiktliga granskning.  

Slutsats 

Grundat på vår översiktliga granskning har det inte kommit fram några omständigheter 

som ger oss anledning att anse att delårsrapportens förvaltningsberättelse, 

resultaträkning, balansräkning, sammanställda räkenskaper, kassaflöde, den 

översiktliga beskrivningen av kommunens drift- och investeringsverksamhet, samt noter, 

inte i allt väsentligt, är upprättad i enlighet med LKBR.  

Mindre avvikelser och förbättringsförslag har kommunicerats med ansvariga i staden.  

 

 

 

 

 

2022-10-19 

 

Peter Alm     

___________________________   

Auktoriserad revisor      

 

 

Denna rapport har upprättats av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (org nr 556029-6740) (PwC) på uppdrag 
av de förtroendevalda revisorerna i Solna stad enligt de villkor och under de förutsättningar som framgår av 
projektplan för delårsgranskningen. PwC ansvarar inte utan särskilt åtagande, gentemot annan som tar del av 
och förlitar sig på hela eller delar av denna rapport.  
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Sammanfattning 
 

PwC har på uppdrag av kommunens förtroendevalda revisorer översiktligt granskat 

kommunens delårsrapport för perioden 2022-01-01 – 2022-08-31. Uppdraget ingår som 

en obligatorisk del av revisionsplanen för år 2022. 

Med utgångspunkt från ställd revisionsfråga lämnas följande sammanfattande 

revisionella bedömning: 

Revisionsfråga Bedömning  

Är resultaten i 
delårsrapporten förenliga 
med de av fullmäktige 
fastställda målen för god 
ekonomisk hushållning, 
d.v.s. finns förutsättningar 
att målen kommer att 
uppnås? 

Ja 

Grundat på vår översiktliga granskning av 
återrapporteringen i delårsrapporten har det 
inte kommit fram några omständigheter som 
ger oss anledning att anse att det 
prognostiserade resultatet inte skulle vara 
förenligt med de finansiella mål som 
fullmäktige fastställt i budget 2022. 
 
Grundat på vår översiktliga granskning av 
återrapporteringen i delårsrapporten har det 
inte kommit fram några omständigheter som 
ger oss anledning att anse att det 
prognostiserade resultatet inte skulle vara 
förenligt med de verksamhetsmål som 
fullmäktige fastställt i budget 2022.  

 

 
 
 

 

 

  

 



 
 

2 

Innehållsförteckning 

Sammanfattning 1 

Inledning 3 

Bakgrund 3 

Syfte och revisionsfrågor 3 

Revisionskriterier 3 

Avgränsning 3 

Granskningsresultat 4 

God ekonomisk hushållning 4 

Iakttagelser 4 

Bedömning 4 

 

  



 
 

3 

Inledning 
Bakgrund 

Fullmäktige ska behandla minst en delårsrapport per år. I samband med fullmäktiges 

behandling av delårsrapporten ska även revisorerna bedöma resultatet i 

delårsrapporten. Denna granskning utgör underlag för det utlåtande som revisorerna 

ska lämna till fullmäktige.    

Kommunen/regionen skall formulera verksamhetsmässiga och finansiella mål för god 

ekonomisk hushållning i budgeten. Dessa mål ska sedan följas upp i delårsrapport och 

årsredovisning.  

Revisionsobjekt är styrelsen som är ansvarig för delårsrapportens upprättande. 

Syfte och revisionsfrågor 

Granskningen syftar till att ge revisorerna underlag för sin skriftliga bedömning vilken 

skall biläggas delårsrapporten i samband med fullmäktiges behandling av densamma. 

 

 Granskningen ska besvara följande revisionsfråga: 

● Är resultaten i delårsrapporten förenliga med de av fullmäktige fastställda målen för 

god ekonomisk hushållning, d.v.s. finns förutsättningar att målen kommer att 

uppnås? 

Revisionskriterier 

Med revisionskriterier avses de bedömningsgrunder som bildar underlag för revisionens 

analyser och bedömningar. Följande kriterier används i granskningen: 

● Kommunallag (KL) 

● Fullmäktiges beslut avseende god ekonomisk hushållning  

Avgränsning 

Granskningen av delårsrapporten omfattar:  

● Hur kommunen redovisar hur väl det prognostiserade resultatet är förenligt med 

målen för god ekonomisk hushållning (både finansiella och verksamhetsmässiga 

mål). 

Metod 

Granskningen genomförs enligt god revisionssed för kommuner och landsting. 

Rapportens innehåll har sakgranskats av ekonomichef och redovisnings- och lönechef. 
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Granskningsresultat 
God ekonomisk hushållning 

Iakttagelser 

Mål 

I delårsrapporten görs en avstämning mot årsprognosen avseende kommunens 

finansiella och verksamhetsmässiga mål som fastställts i budget 2022. 

Av redovisningen framgår att samtliga av de finansiella målen prognostiseras att 

uppfyllas. 

Av redovisningen framgår att samtliga av verksamhetsmålen prognostiseras att 

uppfyllas. 

Bedömning 

Utifrån genomförd översiktliga granskning av delårsrapportens återrapportering gör vi 

bedömningen att det prognostiserade resultatet är förenligt med de finansiella mål som 

fullmäktige fastställt i budget 2022. 

Utifrån genomförd översiktliga granskning av delårsrapportens återrapportering gör vi 

bedömningen att det prognostiserade resultatet är förenligt med de verksamhetsmål 

som fullmäktige fastställt i budget 2022. 

 

 

 

2022-10-19 

 

 

 

Henrik Fagerlind     Sofia Nylund 

___________________________  ___________________________ 

Uppdragsledare     Granskningsansvarig 

 

 

Denna rapport har upprättats av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (org nr 556029-6740) (PwC) på uppdrag 
av de förtroendevalda revisorerna i Solna stad enligt de villkor och under de förutsättningar som framgår av 
projektplan från den 24 augusti 2022. PwC ansvarar inte utan särskilt åtagande, gentemot annan som tar del av 
och förlitar sig på hela eller delar av denna rapport.  
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Signatur  

Kommunstyrelsen  
 

§ 120 
Solna stads verksamhetsplan och budget 2023 med 
inriktning för 2024-2025 (KS/2022:1) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige tar del av nämndernas 
verksamhetsplaner och budgetar för 2023. 
 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att: 
 fastställa utdebitering för 2023 till 17,37 per skattekrona, 

 fastställa verksamhetsplan och budget 2023 med inriktning för 2024-2025 enligt 
förslaget, 

 fastställa vision, övergripande mål, nämndmål, mått samt uppdrag för staden, 
styrelsen och nämnderna för 2023 enligt förslaget, 

 fastställa finansiella mål och ekonomiska ramar, inklusive drift- och 
investeringsbudget för styrelse och nämnder för 2023 enligt förslaget, 

 anta styrregler enligt förslaget och uppdra till kommunstyrelsen att vid behov fatta 
beslut om kompletteringar av styrreglerna under året, 

 anta riktlinjer för god ekonomisk hushållning enligt förslaget, 

 uppdra till styrelse och nämnder att justera sina verksamhetsbudgetar med 
anledning av ändringar i jämförelse med beslutade budgetar enligt 
kommunstyrelsens förslag i juni 2022, 

 uppdra till styrelse, nämnder, berörda företag och stadsdirektören med flera att 
verkställa de uppdrag och intentioner som framgår av förslaget, 

 uppdra till kommunstyrelsen, att i samverkan med nämnderna, vid behov föreslå 
revidering av nämndernas reglementen som en följd av verksamhetsförändringar, 

 uppdra till kommunstyrelsen att tillse att styrelse och nämnder redovisar 
verksamhets- och budgetuppföljningar till kommunfullmäktige per 30 april, 31 
augusti (delårsrapport) och 31 december (årsredovisning), 

 uppdra till stadsdirektören att utarbeta tidplan och anvisningar för uppföljning 2023 
och för budgetarbetet 2024 med inriktning för 2025-2026. 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige därutöver besluta att från den 1 januari 
2023: 
 anta byggnadsnämndens förslag till ändrad taxa för bygglov och detaljplaner,  

 anta byggnadsnämndens förslag till ändrad taxa för kart- och mätverksamhet, 

 anta tekniska nämndens förslag till ändrad taxa för upplåtelse av offentlig plats, 
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 anta tekniska nämndens förslag till ändrad taxa för avfallshantering,  

 anta kultur- och fritidsnämndens förslag till ändrad taxa för biblioteksverksamhet,  

 anta kultur- och fritidsnämndens förslag till ändrad taxa för kulturverksamhet,  

 anta kultur- och fritidsnämndens förslag till ändrad taxa för idrott, 

 anta kultur- och fritidsnämndens förslag till ändrad taxa för bad, 

 anta sänkt taxa för kulturskola med 150 kronor för respektive prisnivå, 

 anta barn- och förskolenämndens förslag till ändrad taxa för ansökan om tillstånd 
till fristående förskolor, 

 anta socialnämndens förslag till ny taxa för tillsyn försäljning av tobaksfria 
nikotinprodukter, 

 anta miljö- och hälsoskyddsnämndens förslag till ändrad taxa för livsmedelskontroll, 

 anta miljö- och hälsoskyddsnämndens förslag till ändrad taxa för tillsyn enligt 
miljöbalken, strålskyddsbalken och lagen om sprängämnesprekursorers områden. 

Sammanfattning 
Solna stads arbete med verksamhetsplan och budget innebär att kommunstyrelsen i juni 
varje år lämnar ett planeringsunderlag inför verksamhetsplan och budget för 
nästkommande år. Styrelse och nämnder utarbetar därefter verksamhetsplan och 
budget, internkontrollplan samt konkurrensplan utifrån kommunstyrelsens inriktning 
och ekonomiska ramar samt i enlighet med stadsledningsförvaltningens anvisningar och 
tidplan. Respektive nämnd fattar beslut om nämndens verksamhetsplan och budget i 
oktober månad varje år. Verksamhetsplan och budget har en treårig planeringshorisont, 
där det första året utgör budgetåret och de därefter följande två åren utgör planeringsår. 
Investeringarna, som är en del av verksamhetsplan och budget, har en femårig 
planeringshorisont, där det första året utgör budgetåret och de fyra därefter följande 
åren utgör planeringsår. 
 
I november tar kommunstyrelsen fram det slutliga förslaget till verksamhetsplan och 
budget med eventuella förändringar mot föreslagna ramar med anledning av bland 
annat den ekonomiska utvecklingen och ny befolkningsprognos. Kommunfullmäktige 
fastställer mål, uppdrag och ekonomiska ramar till styrelse och nämnder samt skattesats. 
 
Förslag till finansiella mål, driftbudgetramar, investeringsbudget, vision, övergripande 
mål, nämndmål och uppdrag samt styrregler för staden, styrelsen och nämnderna, 
framgår av utsänt förslag ”Solna stads verksamhetsplan och budget 2023 med inriktning 
för 2024 - 2025”. Styrelse och nämnder ska justera sina verksamhetsplaner och 
budgetar med anledning av de ändringar som har gjorts jämfört med beslutade 
förutsättningar enligt kommunstyrelsens planeringsunderlag i juni 2022. 
 
Röstförklaring 
Lars Rådén (M), Peter Edholm (L) och Samuel Klippfalk (KD) deltar inte i beslutet 
enligt bilaga 1. 
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Till nämnd/styrelse: Kommunstyrelsen 

Datum:  2022-11-14 

Ärendebeteckning: KS/2022:1 

Ärenderubrik: Solna stads 

verksamhetsplan och budget 

2023 med inriktning för 

2024-2025 

R Ö S T F Ö R K L A R I N G

Vi deltar inte i beslutet utan hänvisar i stället till eget budgetförslag som 
presenteras inför kommunfullmäktiges sammanträde 2022-11-27. 

Vi tycker i och för sig att det är viktigt att de partier som har representation i 
kommunstyrelsen också presenterar sina budgetförslag där innan budgetbeslut skall 
fattas i kommunfullmäktige. Vi har också uppskattat att det har varit den ordning som 
gällt under de mandatperioder då vi har suttit i styrande majoritet. 

Inför just detta budgetbeslut medger dock inte tiden att vi utarbetar ett tillräckligt väl 
robust och förankrat budgetförslag. Detta beror dels på att den majoritet som har bildats 
inför kommande mandatperiod presenterade styre och regeringsprogram väldigt sent, 
dels på att vi, som nu hamnat i oppositionsställning, av naturliga skäl inte har en 
planeringsbudget från juni från den nya majoriteten att tillgå som utgångspunkt. 

Lars Rådén Peter Edholm Samuel Klippfalk  
Moderaterna Liberalerna Kristdemokraterna 

Bilaga 1 till KS/2022-11-14 §
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Solna stads verksamhetsplan och budget 2023 

2022-11-02, 2022-11-09 

Solna stadshus/Digitalt 

Solna stads verksamhetsplan och budget 2023 

Solna stad, Stadsledningsförvaltningen 
Akademikerförbundet SSR 
Akavia 
Kommunal 
Lärarförbundet 
Lärarnas Riksförbund 
Naturvetarna 
Skolledarna 
Vision 

Stadsledningsförvaltningen 
Christer Lindberg 
Stina Wickman 

Akademikerförbundet SSR -John Tallvid 
Akavia - Cecilia Hallander 
Kommunal - Jeanette Hjalmarsson 
Lärarförbundet - Kristina Karhunen 
Lärarnas Riksförbund - Zaradacht Yousef 
Naturvetarna -Ara Kanakanian 
Skolledarna - Mariana Berlin 

Vision 

Arbetsgivaren har kallat till förhandling med anledning av Solna stads verksamhetsplan och budget 
2023 med inriktning för 2024 och 2025. 

§2 

Arbetsgivaren redovisar ärendet utifrån bilagt underlag. 
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§3 

Fackliga parters yrkanden: 

Arbetstagarparten (Naturvetarna) yrkande till Solna stads verksamhetsplan och budget 2023 med 
inriktning för 2024 och 2025. 

Uppräkningen 

Utifrån det rådande ekonomiska läget, med stigande inflation och räntehöjningar kommer den 
svenska och globala ekonomin fortsatt att kylas av under 2023. Det finns en gräns för hur mycket 
det går att effektivisera Solnas verksamheter utan att det blir allvarliga konsekvenser på kvalitet, 
innehåll och möjlighet att rekrytera och bibehålla personal. Med bakgrund av detta yrkar 
Naturvetarna på att kommunstyrelsen bör ha en uppräkning på 3 %. 

Arbetsgivarens svar: 
Solna stad har sedan 2004 haft en konsekvent och enhetlig modell för att årligen justera 
nämndernas ekonomiska ramar utifrån verksamheternas behov. Med beaktande av ett långsiktigt 
scenario för staden har nämnderna fått en årlig generell uppräkning av ramarna som kompensation 
för löne- och prisutveckling. Avsikten har varit att ge nämnderna tydliga och långsiktiga 
planeringsförutsättningar. Uppräkningen har årligen justerats för att nämnderna ska ha ett 
långsiktigt och enhetligt uppdrag att effektivera sin verksamhet, vilket är en förutsättning för en god 
ekonomisk hushållning. 

Därför föreslås att nämnderna får en årlig generell uppräkning av ramarna på 2,0 procent för år 
2023 som kompensation för löne- och prisutveckling. Utöver satsningarna i form av uppräkningar av 
generella ramar och volymramar görs politiska prioriteringar, vilket innebär en förändring av 
enskilda nämnders budgetar, mål eller uppdrag. 

Bedömningen är att samtliga nämnder har goda förutsättningar inför verksamhetsåret 2023, vilket 
även framgår av de/årsrapporten för 2022. 

Yrkandet avslås således. 

Budgetinsyn och att fackliga organisationer bör ges mer tid för yrkande 

De fackliga organisationerna har blivit informerade om att det budgetöverskott som Solna haft i 

flera år i rad inte går att återinvestera i drift, till följd av lagstiftning. Naturvetarna efterfrågar en 

ökad transparens i budgetprocessen, att de fackliga organisationerna får en insyn i hur överskottet 

används och hur det kommer Solnas verksamheter till del genom strategiska, och långsiktiga 

investeringar för att säkra framtida personalförsörjning. 

Det är av vikt att de fackliga organisationerna får en ärlig chans att hinna granska underlagen inför 
sina yrkanden. Naturvetarna lyfter därför behovet av att de fackliga organisationerna vid kommande 
MBL förhandlingar gällande VP och budget, ges minst 10 arbetsdagar för att inkomma med sina 
yrkanden . 

Arbetsgivarens svar: 

Arbetsgivaren önskar i likhet med Natuvetarna inleda den fackliga processen i god tid. Just i år var 
denna möjlighet begränsad genom att kommunfullmäktige valdes samma vecka som budget skulle 
MBL:as och färdigställas för utskick. 

På dokumentet "Solna stads planeringsunderlag inför verksamhetsp/an och 
budget 2023 med inriktning för 2024 och 2025" som beslutades av kommunstyrelsen i juni 2022 och 
som till stora delar överensstämmer med den slutliga budgeten, genomfördes MBL tillsammans med 
fackliga företrädare i juni 2022. Dessutom genomfördes två möten med facken under oktober 
månad för att förbereda inför den snäva MBL-processen . 

Solna stad försöker kontinuerligt i nära dialog med de fackliga parterna att under verksamhetsåret 
beskriva de kommunala budgetprocesserna så transparent som möjligt utifrån de förutsättningar 
som finns i främst kommunal/agen samt i regelverket kring god redovisningssed. Solna stad hanterar 
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därför inte dessa frågor på annat sätt än övriga kommuner vilket också granskas av extern 
revisionsfirma och förtroendevalda revisorer två gånger per år. 

Det är dock ett komplext regelverk som styr kommunerna genom bland annat kommunal/agens 
avsnitt kring god ekonomisk hushållning och balanskravsregelverk. 

Vi utvecklar dock gärna i samråd med arbetstagarrepresentanterna formerna för den fackliga 
insynen och kunskapen om kommunal/agen och kommunala budgetprocesser. 

Yrkandet avslås således. 

Arbetstagarparterna (SSR och Vision) yrkande till Solna stads verksamhetsplan och budget 2023 
med inriktning för 2024 och 2025. 

I underlag gällande Solna stads verksamhetsplan och budget inför 2023 och med inriktning inför 
2024 och 2025 framgår att både Socialnämnden och Omvårdnadsnämnden inför 2023 får en 
nedjustering i budget på 4,5 miljoner för vardera nämnd. Inför 2024 framgår ytterligare en 
nedjustering med 2,5 miljoner på båda nämnderna. 

Akademikerförbundet SSR i Solna Stad tillsammans med Vision och Kommunal inkom redan inför 
budget och verksamhetsplanarbetet på Socialnämnden 2022 med synpunkter på hur nedjusteringar 
likt dessa kan påverka arbetsmiljön negativt för våra medlemmar samt skapa negativ påverkan på 
de synergieffekter som finns mellan Solna Stads olika enheter och förvaltningar idag. Inför 2022 

gjordes en nedjustering på Solna Stads försörjningsstöd med 6 miljoner kronor. Detta gör att den 
totala nedjusteringen över en treårsperiod väntas bli 12,5 miljoner endast för Socialnämnden och 
6,5 miljoner över en tvåårsperiod för Omvårdnadsnämnden. 

Akademikerförbundet SSR tillsammans med Vision anser att det är fel tid att nedjustera 
budgetramen för dessa nämnder då våra medlemmar och samhället i stort står inför stora 
utmaningar kommande år och nämnda förvaltningar behöver vara väl rustade och ha en välmående 
personal för att kunna möta de stundande utmaningarna. Den ökade inflationstakten, kommande 
lågkonjunktur, åldrande befolkning samt sänkt sysselsättningsgrad är alla områden som starkt kan 
påverka våra arbetsområden och öka kraven på våra nämnder och medlemmar för att säkerställa 
förväntad kvalite. 

Det framgår i underlagen för Solna stads verksamhetsplan och budget inför 2023 och med inriktning 
inför 2024 och 2025 att: 

" I samarbete med kultur- och fritidsnämnden ska socialnämnden bygga upp en verksamhet med 
fältassistenter som arbetar uppsökande och förebyggande gentemot unga. Därutöver ska 
socialnämnden bidra till att förstärka kvinnojouren, utveckla föräldrautbildningen, utöka 
hembesöksprogrammet och ge förstärkt stöd till familjer med försörjningsstöd . 
Omvårdnadsnämnden förväntas finansiera arbetsskor i äldreomsorgen för heltidsanställda ." s12 

"Omvårdnadsnämnden får i uppdrag att utarbeta en anhörigpolicy som klargör hur staden kan 
erbjuda stöd till anhöriga som vårdar en närstående som är långvarigt sjuk, funktionsnedsatt eller 
äldre, och vad som krävs för att få tillgång till stödet." s12 

"Omvårdnadsnämnden får i uppdrag att genomföra en översyn av styrmodellen för hemtjänsten 
med inriktningen att skapa utrymme för den enskilde och biståndsbedömaren att planera beviljade 
insatser och tidsåtgång utifrån behov och önskemål. " s13 

Lokalföreningen Akademikerförbundet SSR i Solna anser att dessa satsningar kommer vara svåra att 
hantera för våra medlemmar om det görs nedjusteringar i angiven budgetram. Att nedjustera 
budgetramen påverkar även våra medlemmars möjlighet att i fortsättningen kunna arbeta 
förebyggande samt att kunna utveckla verksamheterna såsom önskat. 

Med bakgrund av detta yrkar därför lokalföreningen Akademikerförbundet SSR och Vision i Solna på 

att 

Arbetsgivaren gör en risk- och konsekvensanalys av hur budgetnedskärningen kommer att 

påverka arbetsmiljön för berörda medarbetare utifrån sparkrav och nedskärningar i en tid 



av förmodad lågkonjunktur, då den förväntade arbetsbelastningen på nämnda 

förvaltningar i och med samhällsutvecklingen sannolikt kommer att öka . 
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Arbetsgivaren redovisar underlagen till förslag på en mer detaljerad nivå om vart 

nedskärningar eller besparingar kommer göras på respektive nämnd, så att de blir 

begripliga för oss som förtroendevalda eftersom de påverkar våra förutsättningar att ta 

tillvara våra medlemmars intressen och rättigheter. 

Arbetsgivarens svar: 

Solna stad har sedan 2004 haft en konsekvent och enhetlig modell för att årligen justera 
nämndernas ekonomiska ramar utifrån verksamheternas behov. Med beaktande av ett långsiktigt 
scenario för staden har nämnderna fått en årlig generell uppräkning av ramarna som kompensation 
för löne- och prisutveckling. Avsikten har varit att ge nämnderna tydliga och långsiktiga 
planeringsförutsättningar. Uppräkningen har årligen justerats för att nämnderna ska ha ett 
långsiktigt och enhetligt uppdrag att effektivera sin verksamhet, vilket är en förutsättning för en god 
ekonomisk hushållning. 

Det stämmer att det inte finns något specifikt verksamhetsområde utpekat i ärendet till 
kommunfullmäktige om stadens budget kring var tänkt ramminskning ska ske i Socialnämndens 
respektive Omvårdnadsnämndens budget 2023. Enligt ärendet och tänkt tidplan kommer 
kommunfullmäktige vid mötet den 28 november ge de två nämnderna i uppdrag att ta fram en 
reviderad verksamhetsplan/budget för 2023 för respektive nämnd. Det vill säga justera den version 
som nämnderna beslutade om på oktobernämnden utifrån de förändringar som föreslås för 
respektive nämnd i detta ärende om stadens verksamhetsplan och budget. 

Utgångspunkten i detta ärende om stadens budget är att de två nämnderna har förutsättningar att 
klara nedan sänkning av budget för 2023 om 4 mkr och för 2024 om 2,5 mkr eftersom 
Socialnämnden enligt sin de/årsrapport har en överskottsprognos 2022 på 19 mkr och 
Omvårdnadsnämndens plusprognos sin de/årsrapport är på 55 mkr. 

Bedömningen är att samtliga nämnder har goda förutsättningar inför verksamhetsåret 2023, vilket 
även framgår av de/årsrapporten för 2022. 

Exakt hur ombudgeteringen kommer att göras kommer därmed framgå i respektivenämnds 
reviderade verksamhetsplan och budget inför nämnd mötena i december/januari och i den lokala 
MBL-förhandlingen av dessa nämndärenden. I samband med detta tas också fram de underlag och 
risk- och konsekvensanalyser som är tillämpliga inom respektive nämnds verksamhetsområden. 

Yrkandet avslås således 

§4 

Kommunals ensidiga protokollsanteckning: 

Kommunal har tagit del av stadens budget och verksamhetsplan. Kommunal ställer sig positiva till 
delar av verksamhetsplanen och budgeten för 2023. 

Vi ställer oss särskilt positiva till att arbetsskor för tillsvidareanställda inom äldreomsorgen och de 
öronmärkta pengarna för att öka personaltätheten inom skola och förskola. Vi ser dessa steg som 
ett nödvändigt steg framåt . 

Kommunal ser gärna Solna Stad som en attraktiv arbetsgivare. En arbetsgivare som är minst lika 
konkurrenskraftig, som sina grannkommuner, i förhållande till kompetensutveckling, löneutveckling 

och en trygg arbetsmiljö. Vi ser dessutom att ett sätt att göra detta är genom att satsa tydligt på ett 
likvärdigt bemötande, lika behandling och ett professionellt bemötande från ledare och 
arbetsgivarrepresentanter. Kommunal anser att resurser bör öronmärkas för att tydliggöra 
introduktionen för nya medarbetare. Resurser behöver läggas för att ha dialoger på arbetsplatserna 
kring rutiner, strukturer och verktyg. Verktyg som KIA systemet behöver användas på ett bättre sätt 
än idag, 
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Kommunal anser också att Solna Stad i sin verksamhetsplan och budget behöver lägga resurser för 
att utveckla stadens arbete med MBL. Kommunal ser att med denna satsning kan staden 
tillsammans med de fackliga organisationerna förebygga framtida brott mot MBL. 

§S 

Parterna förde dialog om kommande lönerörelse och kring att utfallet i nästa års avtalsrörelse per 1 
april 2023 kan få betydelse för de ekonomiska förutsättningarna för nämnderna. Staden kommer 
därför i den ekonomiska uppföljningen av 2023 noga följa denna fråga och beakta den i den 
ekonomiska styrningen i samband med framför allt delårsrapporter. 

§6 

Förhandlingen avslutas i sin helhet och de fackliga organisationerna konstaterar att de har tagit del. 

Vid protokollet 2022-11-09 

Cl -~ 0(J) r-e L-. __ _ 
.. ....... ....... ....... .. ... ... ..... ...... ------
Stina Wickman 

För Solna stad 

Christer Lindberg 

För Akademikerförbundet SSR För Akavia För Kommunal 

John Tallvid Cecilia H allander 

För Lärarförbundet För Lärarnas Riksförbund För Naturvetarna 

Kris tina Karhunen Zaradacht Yousef Ara Kanakanian 

För Skolledarna 

Mariana Berlin 



Stina Wickman 

Från: 
Skickat: 
Till: 

Kopia: 
Ämne: 

Hej. 

Ara Kanakanian 
den 9 november 2022 13:19 
Stina Wickman; Kristina Karhunen; Zaradacht Yousef; Jeanette Hjalmarsson; Cecilia 
Hallander; Marika Lindhagen; John Tallvid; Mariana Berlin 
Christer Lindberg; Ulrika Mörman 
Sv: Protokoll MBL§11 Solna stads verksamhetsplan och budget 2023 

Tack, härmed kommer Naturvetarnas signering. 

Med vänlig hälsning 

Ara Kanakanian 
Registrator 

SOLNA STAD 
Miljö- och byggnadsförvaltningen 
Solna stadshus 
08-746 35 44 

Kontaktcenter: 08-7 46 10 00 
solna.se 

Stadshusgången 2, 171 86 Solna 

Från: Stina Wickman <Stina.Wickman@solna.se> 
Skickat: den 9 november 2022 13:15 
Till: Kristina Karhunen <Kristina.Karhunen@solna.se>; Zaradacht Yousef <Zaradacht.Yousef@solna.se>; Jeanette 
Hjalmarsson <Jeanette.Hjalmarsson@solna.se>; Cecilia Hallander <Cecilia.Hallander@solna .se>; Marika Lindhagen 
<Marika.Lindhagen@solna.se>; John Tallvid <John .Tallvid@solna.se>; Ara Kanakanian <Ara.Kanakanian@solna.se>; 

Mariana Berlin <Mariana.Berlin@solna.se> 
Kopia: Christer Lindberg <Christer.Lindberg@solna .se>; Ulrika Mörman <Ulrika.Morman@solna.se> 
Ämne: Protokoll MBL§ll Solna stads verksamhetsplan och budget 2023 

Prioritet: Hög 

Hej 

Bifogat finns protokoll för Solna stads verksamhetsplan och budget 2023. 

Vänligen signera med vändande e-post alternativt signera hos mig på plan 3. 

Mvh Stina 

Stina Wickman 

HR chef 
Stadsledningsförvaltningen 

B SOLNASTAD 



Stina Wickman 

Från: 
Skickat: 
Till: 
Kopia: 
Ämne: 

Hej, 

Härmed signerar jag protokollet. 

Med vänlig hälsning 

John Tallvid 

John Tallvid 
den 9 november 2022 13:20 
Stina Wickman 
Christer Lindberg; Ulrika Mörman 
Sv: Protokoll MBL§11 Solna stads verksamhetsplan och budget 2023 

Ledamot och skyddsombud 
Akademikerförbundet SSR Solna Stad 

Telefon : 08 746 12 84 
e-post: john.tallvid@solna.se 

Akademikerförbundet SSR 
Har du bytt arbetsplats inom Solna stad eller har du avslutat din anställning i Solna stad? 
Gå in på https://akademssr.se eller ring medlemsservice på 08-617 44 70 för att uppdatera dina 
uppgifter i medlemsregistret. Tack på förhand! 

Från: Stina Wickman <Stina.Wickman@solna.se> 
Skickat: den 9 november 2022 13:15 
Till: Kristina Karhunen <Kristina.Karhunen@solna.se>; Zaradacht Yousef <Zaradacht.Yousef@solna.se>; Jeanette 
Hjalmarsson <Jeanette.Hjalmarsson@solna .se>; Cecilia Hallander <Cecilia.Hallander@solna.se>; Marika Lind hagen 
<Marika.Lindhagen@solna.se>; John Tallvid <John.Tallvid@solna.se>; Ara Kanakanian <Ara.Kanakanian@solna.se>; 
Mariana Berlin <Mariana.Berlin@solna.se> 
Kopia: Christer Lindberg <Christer.Lindberg@solna.se>; Ulrika Mörman <Ulrika.Morman@solna.se> 
Ämne: Protokoll MBL§ll Solna stads verksamhetsplan och budget 2023 
Prioritet: Hög 

Hej 

Bifogat finns protokoll för Solna stads verksamhetsplan och budget 2023. 

Vänligen signera med vändande e-post alternativt signera hos mig på plan 3. 

Mvh Stina 

Stina Wickman 
HR chef 
Stadsledningsförvaltningen 



Stina Wickman 

Från: 

Skickat: 
Till: 

Kopia: 
Ämne: 

Hej, 

Tack så mkt! 

Mariana Berlin 
den 9 november 2022 13:25 
Stina Wickman; Kristina Karhunen; Zaradacht Yousef; Jeanette Hjalmarsson; Cecilia 
Hallander; Marika Lindhagen; John Tallvid; Ara Kanakanian 
Christer Lindberg; Ulrika Mörman 
Sv: Protokoll MBL§11 Solna stads verksamhetsplan och budget 2023 

Härmed signerar Skolledarna dokumentet. 

/Nänligen 
Mariana Berlin 
Rektor 
Solna anpassad gmndskola & Solna anpassad gymnasieskola 

Förtroendevald för Sko/ledarna i Solna stad 

SOLNA STAD 
Barn- och utbildningsförvaltningen 
Solna stadshus 

Kontaktcenter: 08-7 46 10 00 
Fax: 08-83 64 63 
solna .se 

Stadshusgången 2, 171 86 Solna 

Från: Stina Wickman <Stina.Wickman@solna.se> 
Skickat: den 9 november 2022 13:15 
Till: Kristina Karhunen <Kristina.Karhunen@solna .se>; Zaradacht Yousef <Zaradacht.Yousef@solna .se>; Jeanette 
Hjalmarsson <Jeanette.Hjalmarsson@solna.se>; Cecilia Hallander <Cecilia.Hallander@solna.se>; Marika Lindhagen 
<Marika.Lindhagen@solna.se>; John Tallvid <John.Tallvid@solna .se>; Ara Kanakanian <Ara .Kanakanian@solna .se>; 
Mariana Berlin <Mariana.Berlin@solna.se> 
Kopia: Christer Lindberg <Christer.Lindberg@solna.se>; Ulrika Mörman <Ulrika .Morman@solna.se> 
Ämne: Protokoll MBL§ll Solna stads verksamhetsplan och budget 2023 
Prioritet: Hög 

Hej 

Bifogat finns protokoll för Solna stads verksamhetsplan och budget 2023 . 

Vänligen signera med vändande e-post alternativt signera hos mig på plan 3. 

Mvh Stina 

Stina Wickman 
HR chef 
Stadsledningsförvaltningen 



Stina Wickman 

Från: 
Skickat: 
Till: 

Kopia: 
Ämne: 

Kristina Karhunen 

den 9 november 2022 13:27 
Mariana Berlin; Stina Wickman; Zaradacht Yousef; Jeanette Hjalmarsson; Cecilia 
Hallander; Marika Lindhagen; John Tallvid; Ara Kanakanian 
Christer Lindberg; Ulrika Mörman 
Re: Protokoll MBL§11 Solna stads verksamhetsplan och budget 2023 

Lärarförbundet signerar härmed protokollet. 

Vänligen Kristina Karhunen Ordförande Lärarbundet Solna 

Hämta Outlook for Android 

From: Mariana Berlin <Mariana .Berlin@solna.se> 

Sent: Wednesday, November 9, 2022 1:24:41 PM 

To: Stina Wickman <Stina .Wickman@solna .se>; Kristina Karhunen <Kristina .Karhunen@solna.se>; Zaradacht Yousef 

<Zaradacht.Yousef@solna .se>; Jeanette Hjalmarsson <Jeanette.Hjalmarsson@solna .se>; Cecilia Hallander 

<Cecilia .Hallander@solna.se>; Marika Lindhagen <Marika .Lindhagen@solna.se>; John Tallvid 

<John.Tallvid@solna .se>; Ara Kanakanian <Ara .Kanakanian@solna .se> 

Cc: Christer Lindberg <Christer.Lindberg@solna.se>; Ulrika Mörman <Ulrika.Morman@solna .se> 

Subject: Sv: Protokoll MBL§ll Solna stads verksamhetsplan och budget 2023 

Hej , 

Tack så mkt! 
Härmed signerar Skolledarna dokumentet. 

/Nänligen 
Mariana Berlin 
Rektor 
Solna anpassad grundskola & Solna anpassad gymnasieskola 

Förtroendevald för Sko/ledarna i Solna stad 

SOLNA STAD 
Barn- och utbildningsförvaltningen 
Solna stadshus 

Kontaktcenter: 08-7 46 10 00 
Fax: 08-83 64 63 
solna .se 

Stadshusgången 2, 171 86 Solna 

Från: Stina Wickman <Stina.Wickman@solna.se> 

Skickat: den 9 november 2022 13:15 
Till: Kristina Karhunen <Kristina.Karhunen@solna.se>; Zaradacht Yousef <Zaradacht.Yousef@solna.se>; Jeanette 
Hjalmarsson <Jeanette.Hjalmarsson@solna.se>; Cecilia Hallander <Cecilia.Hallander@solna .se>; Marika Lind hagen 

<Marika.Lindhagen@solna .se>; John Tallvid <John.Tallvid@solna.se>; Ara Kanakanian <Ara.Kanakanian@solna.se>; 

Mariana Berlin <Mariana.Berlin@solna .se> 

Kopia: Christer Lindberg <Christer.Lindberg@solna.se>; Ulrika Mörman <Ulrika.Morman@solna .se> 

Ämne: Protokoll MBL§ll Solna stads verksamhetsplan och budget 2023 

Prioritet: Hög 

Hej 



Stina Wickman 

Från: 

Skickat: 
Till: 
Ämne: 

Marika Lindhagen 

den 9 november 2022 13:36 
Stina Wickman 
Sv: Protokoll MBL§11 Solna stads verksamhetsplan och budget 2023 

Vision signerar härmed protokollet! 

Med vänlig hälsning, 
Marika Lindhagen 
För Solna Visionsavdelning 

Från: Stina Wickman <Stina.Wickman@solna .se> 

Skickat: den 9 november 2022 13:15 

Till: Kristina Karhunen <Kristina .Karhunen@solna.se>; Zaradacht Yousef <Zaradacht.Yousef@solna.se>; Jeanette 

Hjalmarsson <Jeanette.Hjalmarsson@solna.se>; Cecilia Hallander <Cecilia.Hallander@solna.se>; Marika Lindhagen 

<Marika.Lindhagen@solna.se>; John Tallvid <John .Tallvid@solna.se>; Ara Kanakanian <Ara.Kanakanian@solna .se>; 

Mariana Berlin <Mariana.Berlin@solna.se> 

Kopia: Christer Lindberg <Christer.Lindberg@solna.se>; Ulrika Mörman <Ulrika.Morman@solna.se> 

Ämne: Protokoll MBL§ll Solna stads verksamhetsplan och budget 2023 
Prioritet: Hög 

Hej 

Bifogat finns protokoll för Solna stads verksamhetsplan och budget 2023. 

Vänligen signera med vändande e-post alternativt signera hos mig på plan 3. 

Mvh Stina 

Stina Wickman 

HR chef 
Stadsledningsförvaltningen 
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SOLNA STAD 
Solna Stadshus 

072-583 20 60 
Stadshusgången 2, 17186 Solna 

Stina.wickman@solna.se 



Stina Wickman 

Från: 

Skickat: 
Till: 
Ämne: 

Hej. 
Mottaget, tack! 

Zaradacht Yousef 

den 9 november 2022 14:33 
Stina Wickman 

Sv: Protokoll MBL§11 Solna stads verksamhetsplan och budget 2023 

Härmed signerar Lärarnas Riksförbund protokollet. 

Med vänlig hälsning 

Zaradacht Yousef 
Förstelärare 
Ma, No, Te 

Föreningsombud 
Huvudskyddsombud 
Lärarnas Riksförbund 

SOLNA STAD 
Barn- och utbildningsförvaltningen 
Råsunda skolan 7-9 Annex 

Kontaktcenter 08 - 7 46 10 00 
www.solna.se/bergshamrasko Ian 

Från: Stina Wickman <Stina.Wickman@solna.se> 

Skickat: den 9 november 2022 13:15 

Till: Kristina Karhunen <Kristina.Karhunen@solna.se>; Zaradacht Yousef <Zaradacht.Yousef@solna.se>; Jeanette 

Hjalmarsson <Jeanette.Hjalmarsson@solna.se>; Cecilia Hallander <Cecilia.Hallander@solna.se>; Marika Lindhagen 

<Marika.Lindhagen@solna.se>; John Tallvid <John.Tallvid@solna.se>; Ara Kanakanian <Ara .Kanakanian@solna.se>; 
Mariana Berlin <Mariana.Berlin@solna.se> 

Kopia: Christer Lindberg <Christer.Lindberg@solna.se>; Ulrika Mörman <Ulrika.Morman@solna.se> 
Ämne: Protokoll MBL§11 Solna stads verksamhetsplan och budget 2023 

Prioritet: Hög 

Hej 

Bifogat finns protokoll för Solna stads verksamhetsplan och budget 2023. 

Vänligen signera med vändande e-post alternativt signera hos mig på plan 3. 

Mvh Stina 

Stina Wickman 

HR chef 

Stadsledningsförvaltningen 
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Stina Wickman 

Från: 
Skickat: 
Till: 

Kopia: 
Ämne: 

Christer Lindberg 
den 9 november 2022 15:25 
Jeanette Hjalmarsson; Stina Wickman; Kristina Karhunen; Zaradacht Yousef; Cecilia 
Hallander; Marika Lindhagen; John Tallvid; Ara Kanakanian; Mariana Berlin 
Ulrika Mörman 
Sv: Protokoll MBL§11 Solna stads verksamhetsplan och budget 2023 

Och här signatur för SLF/staden/arbetsgivaren. 
Mvh 
Christer Lindberg 

Från: Jeanette Hjalmarsson <Jeanette.Hjalmarsson@solna .se> 
Skickat: den 9 november 2022 15:12 
Till: Stina Wickman <Stina.Wickman@solna.se>; Kristina Karhunen <Kristina.Karhunen@solna.se>; Zaradacht Yousef 
<Zaradacht.Yousef@solna.se>; Cecilia Hallander <Cecilia .Hallander@solna.se>; Marika Lindhagen 
<Marika.Lindhagen@solna.se>; John Tallvid <John.Tallvid@solna.se>; Ara Kanakanian <Ara .Kanakanian@solna .se>; 
Mariana Berlin <Mariana.Berlin@solna.se> 
Kopia: Christer Lindberg <Christer.Lindberg@solna.se>; Ulrika Mörman <Ulrika.Morman@solna.se> 
Ämne: Sv: Protokoll MBL§ll Solna stads verksamhetsplan och budget 2023 

Hej 
Påskrivet på plats plan 3. 
Med vänl ig hälsning 
Kommunal 
Jeanette Hjalmarsson 

Från: Stina Wickman <Stina.Wickman@solna.se> 
Skickat: den 9 november 2022 13:15 
Till: Kristina Karhunen <Kristina.Karhunen@solna.se>; Zaradacht Yousef <Zaradacht.Yousef@solna.se>; Jeanette 
Hjalmarsson <Jeanette.Hjalmarsson@solna.se>; Cecilia Hallander <Cecilia.Hallander@solna.se>; Marika Lindhagen 
<Marika.Lindhagen@solna .se>; John Tallvid <John.Tallvid@solna.se>; Ara Kanakanian <Ara.Kanakanian@solna.se>; 
Mariana Berlin <Mariana.Berlin@solna .se> 
Kopia: Christer Lindberg <Christer.Lindberg@solna.se>; Ulrika Mörman <Ulrika.Morman@solna.se> 
Ämne: Protokoll MBL§ll Solna stads verksamhetsplan och budget 2023 
Prioritet: Hög 

Hej 

Bifogat finns protokoll för Solna stads verksamhetsplan och budget 2023. 

Vänligen signera med vändande e-post alternativt signera hos mig på plan 3. 

Mvh Stina 

Stina Wickman 
HR chef 
Stadsledningsförvaltningen 
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1

Rebecka Engvall

Till: Stina Wickman
Ämne: Sv: Protokoll MBL§11 Solna stads verksamhetsplan och budget 2023

Från: Cecilia Hallander <Cecilia.Hallander@solna.se> 
Skickat: Wednesday, November 9, 2022 5:12:45 PM 
Till: Stina Wickman <Stina.Wickman@solna.se> 
Ämne: Sv: Protokoll MBL§11 Solna stads verksamhetsplan och budget 2023  
  
Akavia signerar härmed protokollet. 
  
Mvh Cecilia Hallander 
  

Från: Stina Wickman <Stina.Wickman@solna.se>  
Skickat: den 9 november 2022 13:15 
Till: Kristina Karhunen <Kristina.Karhunen@solna.se>; Zaradacht Yousef <Zaradacht.Yousef@solna.se>; Jeanette 
Hjalmarsson <Jeanette.Hjalmarsson@solna.se>; Cecilia Hallander <Cecilia.Hallander@solna.se>; Marika Lindhagen 
<Marika.Lindhagen@solna.se>; John Tallvid <John.Tallvid@solna.se>; Ara Kanakanian <Ara.Kanakanian@solna.se>; 
Mariana Berlin <Mariana.Berlin@solna.se> 
Kopia: Christer Lindberg <Christer.Lindberg@solna.se>; Ulrika Mörman <Ulrika.Morman@solna.se> 
Ämne: Protokoll MBL§11 Solna stads verksamhetsplan och budget 2023 
Prioritet: Hög 
  
Hej 
  
Bifogat finns protokoll för Solna stads verksamhetsplan och budget 2023.  
  
Vänligen signera med vändande e-post alternativt signera hos mig på plan 3. 
  
Mvh Stina 
  
Stina Wickman 
HR chef 
Stadsledningsförvaltningen 
  
  

 
  
SOLNA STAD 
Solna Stadshus 
072‐583 20 60 
Stadshusgången 2, 171 86 Solna 
Stina.wickman@solna.se 
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Stadsledningsförvaltningen Tjänsteskrivelse 2022-11-03 

 KS/2022:1 
 
 
 

Solna stads verksamhetsplan och budget 2023 med inriktning för 
2024-2025 
 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige tar del av nämndernas verksamhetsplaner och 
budgetar för 2023. 
 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att: 
 
 fastställa utdebitering för 2023 till 17,37 per skattekrona, 
 fastställa verksamhetsplan och budget 2023 med inriktning för 2024-2025 enligt förslaget, 
 fastställa vision, övergripande mål, nämndmål, mått samt uppdrag för staden, styrelsen och 

nämnderna för 2023 enligt förslaget, 
 fastställa finansiella mål och ekonomiska ramar, inklusive drift- och investeringsbudget för 

styrelse och nämnder för 2023 enligt förslaget, 
 anta styrregler enligt förslaget och uppdra till kommunstyrelsen att vid behov fatta beslut om 

kompletteringar av styrreglerna under året, 
 anta riktlinjer för god ekonomisk hushållning enligt förslaget, 
 uppdra till styrelse och nämnder att justera sina verksamhetsbudgetar med anledning av 

ändringar i jämförelse med beslutade budgetar enligt kommunstyrelsens förslag i juni 2022, 
 uppdra till styrelse, nämnder, berörda företag och stadsdirektören med flera att verkställa de 

uppdrag och intentioner som framgår av förslaget, 
 uppdra till kommunstyrelsen, att i samverkan med nämnderna, vid behov föreslå revidering 

av nämndernas reglementen som en följd av verksamhetsförändringar, 
 uppdra till kommunstyrelsen att tillse att styrelse och nämnder redovisar verksamhets- och 

budgetuppföljningar till kommunfullmäktige per 30 april, 31 augusti (delårsrapport) och 31 
december (årsredovisning), 

 uppdra till stadsdirektören att utarbeta tidplan och anvisningar för uppföljning 2023 och för 
budgetarbetet 2024 med inriktning för 2025-2026. 
 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige därutöver besluta att från den 1 januari 2023: 
 
 anta byggnadsnämndens förslag till ändrad taxa för bygglov och detaljplaner,  
 anta byggnadsnämndens förslag till ändrad taxa för kart- och mätverksamhet, 
 anta tekniska nämndens förslag till ändrad taxa för upplåtelse av offentlig plats, 
 anta tekniska nämndens förslag till ändrad taxa för avfallshantering,  
 anta kultur- och fritidsnämndens förslag till ändrad taxa för biblioteksverksamhet,  
 anta kultur- och fritidsnämndens förslag till ändrad taxa för kulturverksamhet,  
 anta kultur- och fritidsnämndens förslag till ändrad taxa för idrott, 
 anta kultur- och fritidsnämndens förslag till ändrad taxa för bad, 
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 anta sänkt taxa för kulturskola med 150 kronor för respektive prisnivå, 
 anta barn- och förskolenämndens förslag till ändrad taxa för ansökan om tillstånd till 

fristående förskolor, 
 anta socialnämndens förslag till ny taxa för tillsyn försäljning av tobaksfria nikotinprodukter, 
 anta miljö- och hälsoskyddsnämndens förslag till ändrad taxa för livsmedelskontroll, 
 anta miljö- och hälsoskyddsnämndens förslag till ändrad taxa för tillsyn enligt miljöbalken, 

strålskyddsbalken och lagen om sprängämnesprekursorers områden. 
 
Sammanfattning 
Solna stads arbete med verksamhetsplan och budget innebär att kommunstyrelsen i juni varje år 
lämnar ett planeringsunderlag inför verksamhetsplan och budget för nästkommande år. Styrelse 
och nämnder utarbetar därefter verksamhetsplan och budget, internkontrollplan samt 
konkurrensplan utifrån kommunstyrelsens inriktning och ekonomiska ramar samt i enlighet med 
stadsledningsförvaltningens anvisningar och tidplan. Respektive nämnd fattar beslut om 
nämndens verksamhetsplan och budget i oktober månad varje år. Verksamhetsplan och budget 
har en treårig planeringshorisont, där det första året utgör budgetåret och de därefter följande två 
åren utgör planeringsår. Investeringarna, som är en del av verksamhetsplan och budget, har en 
femårig planeringshorisont, där det första året utgör budgetåret och de fyra därefter följande åren 
utgör planeringsår. 
 
I november tar kommunstyrelsen fram det slutliga förslaget till verksamhetsplan och budget med 
eventuella förändringar mot föreslagna ramar med anledning av bland annat den ekonomiska 
utvecklingen och ny befolkningsprognos. Kommunfullmäktige fastställer mål, uppdrag och 
ekonomiska ramar till styrelse och nämnder samt skattesats. 
 
Förslag till finansiella mål, driftbudgetramar, investeringsbudget, vision, övergripande mål, 
nämndmål och uppdrag samt styrregler för staden, styrelsen och nämnderna, framgår av utsänt 
förslag ”Solna stads verksamhetsplan och budget 2023 med inriktning för 2024 - 2025”. Styrelse 
och nämnder ska justera sina verksamhetsplaner och budgetar med anledning av de ändringar 
som har gjorts jämfört med beslutade förutsättningar enligt kommunstyrelsens 
planeringsunderlag i juni 2022. 
 
 
Kristina Tidestav  Christer Lindberg 
Stadsdirektör   Förvaltningschef/ekonomichef 
 
Beslutet expedieras till: Kommunfullmäktige 
 
 

Ärendet 

Styrning och uppföljning av den kommunala verksamheten 
Styrningen i Solna stad utgår från ett system för samlad ekonomi- och verksamhetsstyrning samt 
gällande lagstiftning, föreskrifter och nationella mål för den kommunala verksamheten. 
Utgångspunkten är en sammanhållen målstyrning, där kommunfullmäktige anger inriktning och 
ekonomiska ramar för styrelse och nämnder. Det sker i Solna stads verksamhetsplan och budget, 
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som är stadens främsta styrdokument. Den årliga verksamhetsplanen och budget kompletteras 
inom vissa områden med andra styrande dokument som policyer, strategier, riktlinjer, planer och 
program. 
 
Styrelse och nämnder ska, med utgångspunkt från kommunfullmäktiges inriktning, precisera och 
fastställa en verksamhetsplan och budget utifrån föreslagna ekonomiska ramar. Hänsyn ska tas till 
viktiga förändringar i omvärlden såsom ändringar i lagstiftningen och förändringar i 
befolkningsstrukturen. Styrelse och nämnder ska till sin verksamhetsplan och budget besluta om 
internkontrollplan och konkurrensplan för verksamheten. 
 
Utifrån styrelsens och nämndernas mål samt ekonomiska ramar ska förvaltningsledningen 
utarbeta verksamhetsplan och budget i dialog med sina enheter. Enheterna ska arbeta fram sina 
mål/aktiviteter, vilka i sin tur ska brytas ned till individuella mål/aktiviteter för varje medarbetare. 
Målen/aktiviteterna tydliggör medarbetares ansvar och befogenhet i det gemensamma arbetet 
med att uppnå enhetens, nämndens och stadens mål. 
 
I Solna stads styr- och uppföljningssystem ingår uppföljning och utvärdering. Styrelse och 
nämnder ansvarar för att verksamheten följs upp och utvärderas i den omfattning som krävs för 
att ha en god kontroll. Befarade avvikelser, som inte är ringa, ska omgående informeras 
kommunstyrelsen som har uppsikt över nämndernas verksamhet, uppföljning och utvärdering. 
Uppföljning och utvärdering för Solna stad behandlas av kommunstyrelsen och 
kommunfullmäktige per 30 april, 31 augusti (delårsrapport) och 31 december (årsredovisning). 
De övergripande målen, nämndmålen och uppdragen samt stadens finansiella mål följs främst 
upp i delårsrapporten och i årsredovisningen. 

Finansiella mål och ekonomiska förutsättningar 
Utifrån de ekonomiska förutsättningarna samt lagreglerna om god ekonomisk hushållning för 
kommuner föreslås följande finansiella mål för Solna stad 2023-2025. 
 
 Skattesatsen ska bibehållas under planeringsperioden och uppgå till 17,37 per skattekrona (År 

2022: 17,12 per skattekrona). 
 Resultat efter balanskrav och synnerliga skäl ska år 2023 minst uppgå till 95 mkr (År 2022: 

budgeterat resultat 95 mkr). 
 Nettoinvesteringar ska inte överstiga 1 100 mkr över en rullande femårsperiod (År 2022: 1 

100 mkr). 
 
Solna stad har en god ekonomi och av tradition en väl fungerande ekonomistyrning. Alla 
verksamheter som bedrivs eller finansieras av Solna stad ska utföras på ett ändamålsenligt och 
kostnadseffektivt sätt. Skattepengarna ska användas för solnabornas bästa. Det ska finnas tydliga 
samband mellan resursåtgång, prestationer, resultat och effekter. Detta är sammantaget grunden 
för en god ekonomisk hushållning, vilket säkerställs med hjälp av Solna stads styrsystem. 
Även om inflationstakten för närvarande är hög, bedöms inflationen och löneökningstakten i 
Sverige därefter ligga på en lägre nivå. Därför föreslås att nämnderna får en generell uppräkning 
av ramarna med 2,0 procent för år 2023 och sedan med 1,0 procent för åren 2024-2025. 
 
Staden har även årligen fastställt volymberäknade ramar för barnomsorg, utbildning, vård och 
omsorg, som tar hänsyn till demografiska förändringar och därmed gör det möjligt att flytta 

I SOLNASTAD 



 

SID 4 (7) 
 

 
 
resurser från verksamheter, där efterfrågan och behov minskar till verksamheter där efterfrågan 
och behov ökar. En volymberäknad ram används som bas för att avgöra resurserna till 
verksamheter inom barn- och förskolenämnden, familjerättsnämnden, kompetensnämnden, 
omvårdnadsnämnden, skolnämnden och socialnämnden. Kompensationen till nämnderna avser 
att täcka de kostnader som tillkommer genom en ökad befolkning i åldersklasserna och 
motsvarande avdrag som uppkommer genom en minskad befolkning i åldersklasserna. Detta görs 
två gånger per år utifrån ny befolkningsprognos. 
 
Befolkningstillväxt skapar över tid utökade verksamhetsvolymer även för stadens övriga 
nämnder. Denna utveckling analyseras av stadsledningsförvaltningen och berörda förvaltningar 
för att bedöma om det finns behov av justeringar av uppdrag och ekonomiska ramar. Även 
förändringar i statlig lagstiftning och uppgiftsfördelning kan skapa dessa behov. 
 
Nämnderna kompenseras även för kapitalkostnader som uppkommer med anledning av större 
volymbaserade investeringar på grund av stadens tillväxt och utbyggnad. Här avses främst 
investeringar i förskolor, skolor, större idrottsanläggningar samt infrastruktur. Aktuellt inför 2023 
är den nya simhallen.  
 
En avstämning görs också utifrån förändrade statsbidrag för nämnderna jämfört med tidigare år, 
vilket sedan ingår i den samlade bedömningen kring ramarna till respektive nämnd. 
Avstämningen görs på en övergripande nivå, eftersom det finns hundratals statsbidrag som berör 
kommunerna. Vid betydande förändringar i nämndernas externa intäkter beaktas även detta vid 
utformningen av driftramarna.  
 
Reservering för att täcka framtida kostnader eller strukturåtgärder, görs i eget kapital om 
resultatet enligt balanskravet överstiger resultatmålet och övriga förutsättningar är uppfyllda. 
Staden har, i enlighet med uppsatta mål och god ekonomisk hushållning, kunnat göra tidigare 
reserveringar i eget kapital för att främst täcka framtida kostnader för omstrukturering och 
pensioner. Solna stads pensionskostnader i förhållande till skatteintäkter är som högst under 
innevarande tioårsperiod. I denna budget föreslås därför att under 2023-2025 använda 20 mkr 
respektive år av reserveringen i eget kapital, för att täcka en del av pensionskostnaderna. 

Därutöver gäller följande förutsättningar: 

 Internräntan föreslås för år 2023 att vara 1,25 procent. Det är en höjning med 0,25 
procentenheter jämfört med internräntan år 2022 som är 1,0 procent. 

 Beträffande interndebiteringar höjs interna lokalhyror och övriga interna avgifter med 2,0 
procent till år 2023, i enlighet med uppräkningen av de generella ramarna. Utöver uppräkning 
görs justering vid väsentliga förändringar i volymer, tjänsteinnehåll, standardhöjningar, 
hyresgästanpassningar med mera. 

 Planering pågår för den nya blivande lågstadieskolan i Järvastaden, som finansieras inom 
investeringsbudget för åren 2022-2024. Investeringen bedöms omfatta cirka 135 mkr. 

 Planering pågår också för den blivande nya skolan i Huvudsta. Bedömningen är att 
byggnationen av skolan kan hanteras inom exploateringsverksamheten. Inga medel finns 
därför avsatta i investeringsbudgeten. 

 Kommunstyrelsen har beslutat om att bygga om Vasalunds simhall och övriga lokaler i 
byggnaden till nya idrottslokaler samt att renovera de tre befintliga idrottshallarna. 
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Investeringskostnaden för ombyggnaden och renoveringen bedöms uppgå till cirka 100 mkr, 
vilken kommer att spridas på flera år. 

 Planering pågår också för att utveckla sopsugskapaciteten i Huvudsta kopplat till de 
nybyggnadsprojekt som planeras i Huvudsta. Bedömningen är att finansieringen kommer att 
kunna ske inom exploateringsverksamheten och därför finns inga medel avsatta i 
investeringsbudgeten. 

Bedömningen är att samtliga nämnder har goda förutsättningar inför verksamhetsåret 2023. 

Långsiktig finansförvaltning 
Kapital som förvaltas på lång sikt för att täcka framtida investeringar och/eller 
pensionsutbetalningar ska placeras för att uppnå en årlig avkastning till ett begränsat risktagande. 
Stadens finanspolicy stadgar att avkastningen i den långsiktiga finansförvaltningen ska placeras 
med målet att uppnå en real avkastning som årligen överstiger inflationen med tre procentenheter 
sett över en rullande femårsperiod. Placeringshorisonten för förvaltningen överstiger fem år. 
Medlen ska förvaltas på ett sätt som söker minimera negativa fluktuationer i värdet över 
placeringshorisonten och som överensstämmer med avkastningsmålet. 
 
Medel som förvaltas med kortare placeringshorisont ska placeras med avsikt att minimera 
riskerna i den del av stadens likviditet som ska användas för ändamål såsom löpande betalningar 
och budgeterade investeringar. En kontinuerlig avvägning görs mellan långsiktig och kortsiktig 
medelsförvaltning, för att överensstämma med de likvida behov staden har på kort och lång sikt. 
 
Lagen om kommunal bokföring och redovisning från 2019 innebär bland annat att tillgångar i 
stadens kapitalförvaltning värderas till verkligt värde vid varje bokslutstillfälle. Finansmarknadens 
utveckling har därmed en direkt påverkan på stadens finansnetto. 

Politiska prioriteringar 
Inför verksamhetsåret 2023 föreslås att ett antal nya politiska prioriteringar görs. 
 
Skolnämnden tillförs 40 mkr i en satsning på att säkerställa att fler elever klarar grundskolan 
bland annat genom att höja skolpengen.    
 
Inom barn- och förskolenämnden görs en satsning på 32 mkr för att bland annat minska 
barngruppernas storlek och öka personaltätheten. 
 
Inom tekniska nämnden görs en satsning på 5 mkr för insatser för förbättrad luftkvalitet, 
förbättrad skötsel av stadens grönområden, parker och naturreservat samt på ytterligare 
kompetens inom cykelplanering. 
 
Kultur- och fritidsnämnden tillförs 3 mkr för att öka det lokala aktivitetsstödet (LOK-stöd) till 
idrotts- och föreningslivet, sänka avgifterna till kulturskolan samt för att inrätta en fritidsbank. 
 
Det görs även politiska prioriteringar inom ramen för tilldelade ekonomiska ramar. I samarbete 
med kultur- och fritidsnämnden ska socialnämnden bygga upp en verksamhet med fältassistenter 
som arbetar uppsökande och förebyggande gentemot unga. Därutöver ska socialnämnden bidra 
till att förstärka kvinnojouren, utveckla föräldrautbildningen, utöka hembesöksprogrammet och 
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ge förstärkt stöd till familjer med försörjningsstöd. Omvårdnadsnämnden förväntas finansiera 
arbetsskor i äldreomsorgen för heltidsanställda. Inom miljö- och hälsoskyddsnämnden görs en 
förstärkning av miljö- och klimatarbetet. 
 
Inom ramen för investeringsbudgeten görs en satsning på att fortsätta att genomföra cykelplanen 
om 25 mkr, att göra planteringar av träd i stadsmiljön om 3 mkr, att rusta upp förskolegårdar om 
3 mkr och att säkerställa vattenkvaliteten om 2 mkr. Därutöver satsas 5 mkr på solceller, 5 mkr på 
energieffektivisering och 5 mkr på att påbörja upprustningen av idrottsplats. 
 
Vid sidan av de politiska prioriteringarna föreslås även 15 uppdrag till styrelse och nämnder att 
genomföra under 2023 och under första halvåret 2024: 
 
 Kommunstyrelsen får i uppdrag att driva ett utvecklingsarbete med inriktningen att etablera 

en 4-6 skola med idrottshall intill den F-3 skola som staden kommer att uppföra i 
Järvastaden. 

 Kommunstyrelsen får i uppdrag att i dialog med närboende och tillsammans med berörda 
nämnder och externa aktörer driva ett utvecklingsarbete med inriktningen att omvandla 
Hagalunds centrum till en modern mötesplats. 

 Kommunstyrelsen och skolnämnden får i uppdrag att revidera skolförsörjningsplanen. 
 Kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda hur Solna stad kan medverka till att påskynda 

byggnationen av hyresrätter i Solna. 
 Kommunstyrelsen får i uppdrag att tillsammans med berörda nämnder ta fram ett förslag till 

utveckling av Skytteholms idrottsplats och Solnahallen. 
 Kommunstyrelsen och tekniska nämnden får i uppdrag att göra en översyn av 

parkeringsavgifter och tider för servicedagar. 
 Kommunstyrelsen får i uppdrag att tillsammans med Bostadsstiftelsen Signalisten och 

tekniska nämnden ta fram en plan för att påskynda utbyggnaden av laddinfrastruktur. 
 Kommunstyrelsen får i uppdrag att tillsammans med miljö- och hälsoskyddsnämnden ta fram 

en koldioxidbudget och göra nödvändiga förberedelser för att den ska bli en del av ordinarie 
styrsystem till 2024. 

 Kommunstyrelsen får i uppdrag att tillsammans med berörda nämnder och styrelse revidera 
vision och utvecklingsplan för Överjärva gård. 

 Kommunstyrelsen och Råsunda Förstads AB får i uppdrag att avveckla bolaget Överjärva 
gård AB och föra över bolagets verksamhet till Råsunda Förstads AB och skolnämnden. 

 Kommunstyrelsen får i uppdrag att tillsammans med skolnämnden, barn- och 
förskolenämnden och tekniska nämnden utreda förutsättningarna för att etablera fler 
tillagningskök i Solnas skolor och förskolor. 

 Kommunstyrelsen och tekniska nämnden får i uppdrag att ta fram en plan för utbyggnaden 
av solceller på kommunala fastigheter samt en finansieringsplan. 

 Omvårdnadsnämnden får i uppdrag att utarbeta en anhörigpolicy som klargör hur staden kan 
erbjuda stöd till anhöriga som vårdar en närstående som är långvarigt sjuk, funktionsnedsatt 
eller äldre, och vad som krävs för att få tillgång till stödet. 

 Omvårdnadsnämnden får i uppdrag att genomföra en översyn av styrmodellen för 
hemtjänsten med inriktningen att skapa utrymme för den enskilde och biståndsbedömaren att 
planera beviljade insatser och tidsåtgång utifrån behov och önskemål. 

 Kultur- och fritidsnämnden får i uppdrag att i samarbete med Solnas idrottsföreningar 
inventera idrottsföreningarnas långsiktiga lokalbehov. 
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Taxor och avgifter 
Solna stads taxor fastställs av kommunfullmäktige och intäkterna från de taxebundna avgifterna 
tillfaller respektive styrelse/nämnd. 
 
Inför 2023 föreslås justeringar av taxor av följande nämnder: 
 Byggnadsnämnden föreslår ändrad taxa för bygglov och detaljplaner samt kart- och 

mätverksamhet. 
 Tekniska nämnden föreslår ändrad taxa för upplåtelse av offentlig plats samt avfallshantering. 
 Kultur- och fritidsnämnden föreslår ändrad taxa för kulturskola, biblioteksverksamhet, 

kulturverksamhet, idrott och bad. Kommunstyrelsen föreslår en förändring av nämndens 
förslag gällande taxa för kulturskolan och föreslår i stället en sänkt taxa för kulturskola med 
150 kronor för respektive prisnivå (nivå 1-4). I övrigt i enlighet med nämndens förslag. 

 Barn- och förskolenämnden föreslår ändrad taxa för ansökan om tillstånd till fristående 
förskolor. 

 Socialnämnden föreslår en ny taxa för tillsyn försäljning av tobaksfria nikotinprodukter. 
 Miljö- och hälsoskyddsnämnden föreslår ändrad taxa för livsmedelskontroll samt tillsyn enligt 

miljöbalken, strålskyddsbalken och lagen om sprängämnesprekursorers områden. 
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Den kommunala koncernen 

  

 

Inledning 

Solna stads arbete med verksamhetsplan och budget innebär att kommunstyrelsen i juni varje år lämnar ett 
planeringsunderlag inför verksamhetsplan och budget för nästkommande år. Styrelse och nämnder utarbetar 
därefter verksamhetsplan och budget, internkontrollplan samt konkurrensplan utifrån kommunstyrelsens 
inriktning och ekonomiska ramar samt i enlighet med stadsledningsförvaltningens anvisningar och tidplan. 
Respektive nämnd fattar beslut om nämndens verksamhetsplan och budget i oktober månad varje år. 
Verksamhetsplan och budget har en treårig planeringshorisont, där det första året utgör budgetåret och de 
därefter följande två åren utgör planeringsår. Investeringarna, som är en del av verksamhetsplan och budget, har 
en femårig planeringshorisont, där det första året utgör budgetåret och de fyra därefter följande åren utgör 
planeringsår. 

I november tar kommunstyrelsen fram det slutliga förslaget till verksamhetsplan och budget med eventuella 
förändringar mot föreslagna ramar med anledning av bland annat den ekonomiska utvecklingen och ny 
befolkningsprognos. Kommunfullmäktige fastställer mål, uppdrag och ekonomiska ramar till styrelse och 
nämnder samt skattesats. 

Solnas stads verksamhetsplan och budget 

För ett jämlikt och hållbart Solna 

Denna budget är den första för mandatperioden 2023–2026. Solnakoalitionen, bestående av Socialdemokraterna, 
Vänsterpartiet, Centerpartiet och Miljöpartiet, presenterar här de satsningar och reformer vi kommer att göra år 
2023 med utgångspunkt i vårt gemensamma regeringsprogram. Våra partier är överens om att Solna de 
kommande åren behöver ett politiskt ledarskap som sätter barn och ungas framtid först. Vi ska se till att varje 
barn i Solnas skolor klarar grundskolan och vi ska säkerställa att Solna leder den gröna omställningen så att 
barnen har en frisk planet att leva på också i framtiden. 

Barnens förskola och skola är vår främsta prioritet 

Att alla barn klarar grundskolan är vår viktigaste uppgift. En av fyra elever i Solnas skolor lämnar idag 
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grundskolan med ofullständiga betyg. Klasserna är idag för stora och lärare vittnar om hur de inte hinner ge varje 
elev det stöd som behövs för att klara skolan. Stabiliteten och långsiktigheten i Solnas skolpolitik måste 
återupprättas. Solnas elever ska få de bästa förutsättningarna för att klara skolan och nå sin fulla potential. Därför 
ökar vi nu resurserna till Solnas skolor och tar det första steget i en seriös och långsiktig höjning av skolpengen. 
Fler lärare ska anställas, klasstorlekarna minskas och satsningar på olika former av särskilt stöd göras. Våra skolor 
ska NPF-säkras och resursskolorna i Solna ska få ökade ekonomiska resurser. 

Med mer resurser till skolan sätter vi också stopp på skolnedläggningarna. Under året ska en långsiktig 
skolförsörjningsplan tas fram. Skolförsörjningsplanen ska möta det växande barnantalet i Solna och varje barns 
behov. Förutsättningarna för att återöppna Bergshamraskolans högstadium ska ingå i planen. Även 
återöppnandet av mellanstadiet på Skytteholmsskolan, liksom förutsättningarna för att etablera nya skolor i 
Hagalund och på Stenbackahöjden, samt att starta en idrottsinriktning i grundskolan, ska utredas. Vi lägger också 
i denna budget ett uppdrag om att utöka den planerade F-3-skolan i Järvastaden till en F-6 grundskola. 

Arbetet med att skapa likvärdiga förutsättningar för alla barn att klara grundskolan börjar i förskolan. Förskolan 
ska vara lärorik och stimulerande för alla barn. Barngrupperna ska vara små och barnen ska erbjudas en trygg 
miljö, där behörig och kunnig personal har tid att möta varje barns behov. Än är vi inte där. I Solna är sju av tio 
barngrupper större än Skolverkets riktmärke om max 15 barn i en barngrupp och antalet barn per anställd är idag 
5,7. Därför höjer vi barnpengen och vår målsättning är att under mandatperioden minska barngruppernas storlek 
och öka personaltätheten till tre pedagoger på 15 barn. Vi ska också säkerställa att barn i behov av särskilt stöd 
kan få det redan i förskolan. Investeringar i förskolegårdar utökas för att skapa miljöer som stimulerar rörelse 
och lek. Vi ska även erbjuda kostnadsfria blöjor i förskolorna och arbetet för att säkerställa att maten ska lagas på 
plats i Solnas förskolor och skolor påbörjas. 

Solna ska vara en hållbar kommun 

Solna har goda förutsättningar att vara med och leda omställningen till ett hållbart och klimatsmart samhälle. Det 
är på lokal nivå som miljö- och klimatarbetet måste göras och hållbarhetsaspekter måste därför genomsyra alla 
beslut. Alla som bor och vistas i Solna ska ges förutsättningar att göra hållbara val. Det ska vara lätt att göra rätt! 
Solna ska också vara en kommun där vi förenar tillväxt och nya jobb med en grön omställning. Målet att Solna 
ska bli klimatneutralt står fast. Därför ska vi ska öka takten i klimatomställningen. 

För att minska klimatutsläppen och prioritera miljöarbetet behövs en tydlig organisation och mer resurser. 
Därför förstärker vi miljö- och hälsoskyddsnämnden med ytterligare medarbetare som tillsammans med 
miljöstrategen, vattenstrategen och kommunekologen ska driva det strategiska miljö- och klimatarbetet, svara 
mot den nya klimat- och miljöberedningen och samverka med övriga nämnder. Ett konkret uppdrag för året blir 
att ta fram en koldioxidbudget för Solna som visar hur mycket klimatutsläppen behöver minska varje år för att nå 
våra klimatmål. Koldioxidbudgeten ska inför 2024 arbetas in i ordinarie styrsystem. 

Under året ska den första satsningen någonsin göras på utbyggnad av solenergi i stadens fastighetsbestånd. 
Samtidigt fortsätter upprustningen och energieffektiviseringen av kommunens fastigheter, vilket vid sidan av 
klimataspekterna också blir särskilt viktigt i en tid av höga el- och energipriser. För att ställa om till hållbara 
transporter ökar vi investeringarna i Solnas cykelvägnät och förstärker tekniska nämnden med ytterligare särskild 
kompetens inom cykelplanering. 

Skötseln av stadens grönområden, parker och naturreservat ska öka och insatser ska göras för att bevara och 
utveckla den biologiska mångfalden och ekosystemtjänsterna och att skapa fler gröna värden i staden. Vi ska 
också förbättra miljön genom att vidta fler åtgärder som ger bättre luftkvalitet och genom att fortsätta investera i 
dagvattendammar och andra lösningar som renar våra vattendrag. 

Fritiden är viktig för varje individs välmående och för folkhälsan. För att fler ska få möjlighet till en meningsfull 
fritid ska vi arbeta för att skapa fler ytor för idrott och för att sänka avgifterna, i synnerhet för barn och unga. 
Därför ökar vi resurserna till LOK-stödet för idrotts- och föreningslivet och vi sänker avgifterna till kulturskolan. 
Idrottsföreningarna ska också vara en dialogpartner när vi utreder behovet av att renovera befintliga och bygga 
nya anläggningar. 

Vi verkar också för fler kostnadsfria fritidsaktiviteter. Vi ska öppna en Fritidsbank, där solnaborna kostnadsfritt 
kan låna sport-, frilufts- och lekutrustning. Därtill kommer visionen för Överjärva gård att revideras för att 
gården ska utvecklas till att bli en plats där natur, djur och historia möts. 

Tryggheten och jämlikheten i Solna ska öka 

Att drogförsäljning, sprängningar och skjutningar sker i våra stadsdelar är fullkomligt oacceptabelt. Staden ska 
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matcha polisens insatser genom att växla upp det förebyggande arbetet och öka vuxennärvaron i stadsdelarna. 
Därför ska vi anställa fältassistenter som arbetar uppsökande, förebyggande, främjande och relationsskapande 
gentemot unga. Fältassistenterna ska samarbeta med och vara nära fritidsgårdar, skolor, fritidsaktörer, polis och 
socialtjänst. Att ha ett arbete lägger också grunden för en trygg tillvaro och egen försörjning. Vi gör det möjligt 
för fler unga att få sitt första jobb genom en satsning på fler sommarjobb. 

Vi ska också underlätta livet för de som har det väldigt svårt. Det gör vi genom att socialnämnden ska förstärka 
kvinnojouren, utveckla föräldrautbildningen, utöka hembesöksprogrammet och till förstärkt stöd till familjer med 
försörjningsstöd. Omvårdnadsnämnden ska finansiera arbetsskor för heltidsanställda i äldreomsorgen. Vi ska 
också ta fram en anhörigpolicy för att stötta anhörigvårdare i hemmet. 

Insatser i stadsmiljön bidrar också till trygghet. Hagalund är en stadsdel som har varit eftersatt alltför länge och 
som är i behov av mer trygghetsskapande insatser och investeringar. Därför lägger vi i denna budget ett uppdrag 
om att staden tillsammans med berörda aktörer ska börja planera för ett nytt, upprustat centrum i Hagalund. I 
centrum ska det finnas lokaler för butiker och restauranger, kommunala och kommersiella verksamheter och 
förutsättningar för föreningslivet att blomstra. Projektet ska genomföras i nära dialog med boende och 
föreningar i Hagalund. 

Ordning och reda i ekonomin 

En god ekonomisk hushållning och en budget i balans är en grundförutsättning för all vår politik. När vi går mot 
svårare ekonomiska tider, kommer tuffa omprioriteringar att behöva göras. Vi är redo att både satsa där behoven 
är som störst och göra omprioriteringar där så krävs. Ordning och reda i ekonomin är en förutsättning för 
framtidens välfärd. 

I denna budget gör vi en skattehöjning på 25 öre, som öronmärks till skola och förskola. Att satsa på barnens 
skolgång är en investering som hela samhället gynnas av i framtiden. Skattehöjningen innebär att Solna även 
fortsättningsvis är den kommun i Sverige som har näst lägst kommunalskatt. 

  

Solna den 2/11 2022 

Sara Kukka-Salam, Socialdemokraterna 

Magnus Karlsson, Centerpartiet 

Sandra Lindström, Vänsterpartiet 

Victoria Johansson, Miljöpartiet 

  

Styrning och uppföljning av den kommunala verksamheten 

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

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

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

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

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

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

Kvalitetsdeklarationer 

Utifrån kommunfullmäktiges övergripande mål och nämndmål samt den av kommunfullmäktige antagna 
kvalitetspolicyn och strategin ska styrelse och nämnder utarbeta åtaganden med åtföljande kvalitetsdeklarationer 
för sina tjänster. Kvalitetsdeklarationerna beskriver vilken service medborgaren/brukaren kan förvänta sig av 
staden. Utifrån kvalitetsdeklarationerna kan medborgaren/brukaren sedan ta ställning till hur verksamheten 
fungerar och engagera sig för att förbättra den. 

Åtagandena med åtföljande kvalitetsdeklarationer är en del av stadens styr- och uppföljningssystem och ska 
harmonisera med nämndernas årliga verksamhetsplan och budget. Kvalitetsdeklarationerna hjälper staden att 
systematiskt arbeta med kvalitetsutveckling av stadens finansierade verksamhet. 

Utgångspunkter 

Nuläge och förväntad utveckling 

Osäkerhetsfaktorerna inför 2023 är många och utvecklingen framöver för svensk ekonomi är oviss. Pandemin 
har fått globalt omfattande effekter på hälsa, levnadsförhållanden, utbildning och ekonomi. Den naturliga 
prognosen efter en djup lågkonjunktur är en period med återställande hög tillväxt. Effekterna av Rysslands 
invasion av Ukraina skapar dock stor osäkerhet och en dämpande effekt på global och svensk tillväxt. Bland 
annat genom stigande priser på råvaror och livsmedel och ökad osäkerhet på de finansiella marknaderna. 

Utfallen för svensk inflation har varit överraskande höga under 2022 och har även lyft inflationsutsikterna för 
2023. Samtidigt har en brant ränteuppgång startat, huvudsakligen drivet av centralbankernas höjda styrräntor. 
Pris- och ränteuppgångarna blir därmed större än i tidigare prognoser. 

Frågan är inte längre ”om” Sverige går mot en lågkonjunktur utan ”hur snart” samt hur djup den blir. SKR:s 
prognos är att svensk BNP faller nästa år. Detta medför att återhämtningen efter pandemin bryts. Antalet 
sysselsatta kommer att minska och arbetslösheten beräknas ligga på knappt 8,5 procent 2023 och 2024. 
Konjunkturen stärks mer påtagligt först år 2025. 

Den nominella tillväxten för det kommunala skatteunderlaget 2022–2025 urholkas av stora prisuppgångar, varför 
ökningen realt sett blir svag under perioden. Nästa år sjunker skatteunderlaget kraftigt i reala termer, vilket 
innebär svåra ekonomiska förutsättningar för kommunsektorn inför 2023 och 2024. 

Näringsliv och arbetsmarknad 

Näringslivet i Stockholm har haft en stark återhämtning under 2021 och under inledningen av 2022. Den öppna 
arbetslösheten är nu tillbaka i nivå med innan pandemin, samtidigt som långtidsarbetslösheten ligger kvar på en 
hög nivå. Under 2022 och 2023 kommer arbetslösheten stegvis att öka igen. 

För Solna stads del behöver fokus ligga på att möta effekterna av konjunkturförsämringen som förstärktes av 
pandemin. Staden har länge haft ett av de bästa företagsklimaten i landet till följd av bland annat stadens 
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strategiska läge, goda kommunikationer och ett välutvecklat samarbete med de lokala företagen. Det har funnits 
en stor efterfrågan på etablering i Solna från företag, inte minst från kunskaps- och tjänsteintensiva företag. Solna 
ska fortsatt skapa goda förutsättningar för företag att etablera sig och växa i staden genom att erbjuda god service 
och attraktiva etablerings- och expansionsmöjligheter. 

Staden behöver också intensifiera sitt arbetsmarknadsarbete för att rusta solnaborna för att delvis möta en 
förändrad arbetsmarknad. Redan före pandemin var arbetsmarknaden i Stockholmsregionen polariserad med en 
relativt stor grupp som hade svårt att skapa egen försörjning. Solna har en god arbetsmarknad med många 
arbetsgivare inom privat och offentlig sektor och har länge bedrivit ett systematiskt arbete, genom 
Solnamodellen, för att få solnabor att gå från bidrag till egen försörjning via arbete eller studier. Det har gett 
goda resultat i form av låg arbetslöshet och minskat ekonomiskt bistånd, där andelen biståndsmottagare är bland 
de lägsta i landet. 

Utveckling av Solna stads verksamheter och fortsatt god ekonomi 

Även Solnas stads ekonomiska förutsättningar har förändrats. De hittillsvarande kommunalekonomiska 
utmaningarna kopplat till den demografiska utvecklingen finns fortsatt kvar. Därutöver tillkommer de 
ekonomiska konsekvenserna för staden och solnaborna till följd av Rysslands krig mot Ukraina. Det försämrade 
konjunkturläget riskerar att leda till lägre skatteintäkter och högre kommunala utgifter inom vissa 
verksamhetsområden. Staden kommer därför att behöva intensifiera arbetet med att utveckla stadens 
verksamheter och arbetssätt för att sammantaget möta denna utveckling. Detta kommer att ställa krav på 
prioriteringar, effektiviseringar och verksamhetsutveckling i stadens verksamheter. 

Kommunstyrelsen har sedan 2020 drivit ett utvecklingsarbete om hur stadens verksamheter såsom äldreomsorg, 
skola och förskola behöver utvecklas. Arbetet har haft fokus på att säkerställa att erfarenheterna och lärdomarna 
från hanteringen av pandemin kunde tillvaratas i utvecklingen av verksamheterna. Fokusområden har varit 
prioritering, hur samverkan med näringsliv och civilsamhälle kan utvecklas, hur samverkan inom staden kan 
utvecklas, hur personalen kan nyttjas på bästa möjliga sätt och på hur it och digitalisering kan användas som 
verktyg för att effektivisera och förbättra välfärdsleveransen. 

Stadsutveckling och trafik 

Solna har tagit ett stort ansvar för försörjningen av nya bostäder och arbetsplatser i Stockholmsregionen. Stadens 
befolkning har vuxit med 48 procent under perioden 2000-2021 och uppgick i juni 2022 till 84 847. Inriktningen 
i översiktsplanen är att fortsätta utveckla Solna i en takt som staden och solnaborna mäktar med. Staden planerar 
fortsatt för att det ska byggas 800 nya bostäder per år i Solna i olika boende- och upplåtelseformer, men i 
stundande lågkonjunktur lär utfallet bli i underkant av detta de närmaste åren. 
 
Arbetet med de nuvarande utvecklingsområdena ska fullföljas, samtidigt som Hagalunds arbetsplatsområde, 
Solna strand, Solna Business Park samt Huvudsta ska prövas som nya utvecklingsområden för bostäder och 
arbetsplatser. I det perspektivet är det också viktigt att säkerställa att stadsutvecklingen samordnas med 
planeringen för olika typer av service, så att de nya stadsdelarna kan försörjas med förskola, skola, äldreomsorg, 
gruppbostäder, fritidsverksamhet, teknisk infrastruktur och annan kommunal service. Det ställer krav på staden 
att bygga ut den kommunala servicen i den takt och i de områden som Solna växer, för att kunna svara upp mot 
stadens åtaganden. 

Trafiken är en stor utmaning för Solna. En fortsatt utbyggnad av kollektivtrafiken med bland annat den nya 
tunnelbanan, en ny pendeltågsstation i Huvudsta och stombussnätet är nödvändig för att Solna ska kunna 
fortsätta växa och nå klimatstrategins mål. För närvarande pågår arbetet med utbyggnaden av den nya 
tunnelbanan till Arenastaden, liksom planeringen för utbyggnaden av Mälarbanan genom Solna. Det kommer 
fortsatt att vara ett stort fokus på planering och utbyggnad av infrastruktur, som påverkar Solna under de 
kommande åren. 

Behov av utbyggnad av den kommunala servicen 

De närmaste tre åren bedöms befolkningsökningen vara begränsad i Solna och andra stockholmskommuner på 
grund av lågkonjunkturen och nedgången i byggkonjunkturen. Den lägre befolkningsökningen har pågått några 
år och blir nu tydligare under pandemin och lågkonjunkturen. Därför blir det sannolikt utifrån 
befolkningsutvecklingen en begränsad ökning av behovet av personal och lokaler. Det tillkommer dessutom en 
del lokaler genom exploateringsprojekt samt genom tillkommande verksamheter utförda av privata utförare inom 
bland annat förskola och skola. 

Utifrån förutsättningen att byggkonjunkturen därefter kommer i gång innebär nuvarande befolkningsprognos att 
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det sedan, utifrån befolkningsutvecklingen, kommer finnas behov av ytterligare en förskola om 80 platser var 
tredje år samt en grundskola och ett gymnasium ungefär var åttonde år. Vad av detta som staden behöver 
uppföra, påverkas av tillkomsten av fristående förskolor och skolor, samarbetet i länet, ledig kapacitet i befintliga 
lokaler och tillkommande platser vid nybyggnation, som har avtalats om i exploateringsavtal med exploatörer. 

Främst på högstadiet och gymnasiet är det vanligt att elever som bor i Solna väljer att gå i fristående skolor, men 
även i Stockholm stads skolor. Om mönstret inom förskola och skola består innebär det att behovet av 
tillkommande kommunala verksamheter i Solna blir lägre än vad befolkningsprognosen indikerar. Behoven av 
gymnasieplatser kommer att hanteras inom ramen för nuvarande gemensamma gymnasieregion. 

I Solna ökar antalet äldre i en långsammare takt och i ett senare skede jämfört med i resten av Sverige. Ökningen 
i Solna sker främst i åldersgruppen 80-89 år medan åldersgruppen 65-79 år och åldersgruppen äldre än 90 år 
minskar under kommande sjuårsperiod. Behovet av platser i vård- och omsorgsboende minskade tydligt under 
2020-2021 och först efter 2027 bedöms behovet öka över hittillsvarande nivå. Enligt befolkningsprognosen 
kommer det behövas ytterligare ett vård- och omsorgsboende under det kommande decenniet med ungefär 
2028-2030 som startår. Det kommer i stället finnas ett visst ökat behov av hemtjänst. 

Utifrån befolkningsprognosen finns också ett behov av tillkommande LSS-bostäder, såväl gruppboenden som 
enskilda lägenheter för denna målgrupp. För att möta befolkningsutvecklingen kommer det enligt prognosen att 
finnas behov av motsvarande ett nytt gruppboende för LSS vartannat år. Behovet av LSS-boenden bedöms 
kunna mötas genom tillkommande platser vid nybyggnation, som har avtalats om i exploateringsavtal med 
exploatörer. 

Utbyggnaden av den kommunala servicen behöver ske på ett ekonomiskt ansvarsfullt sätt. De långsiktiga 
investeringsbehoven måste balanseras mot behoven i den löpande verksamheten, vilket ställer krav på 
prioritering och effektivisering i stadens verksamheter. I detta sammanhang är det också viktigt att beräkna hur 
stor andel av investeringsbehovet som staden behöver svara för och hur mycket externa intressenter kan 
tillhandahålla. Målsättningen är att finansieringen av den infrastruktur och välfärd som krävs för utbyggnaden ska 
ske inom respektive exploateringsprojekt. I driftverksamheten är det på motsvarande sätt viktigt att ta ställning 
till vilka delar och vilken andel som stadens verksamhet ska utföras i egen regi och vad andra intressenter kan stå 
för. 

Staden är, enligt bosättningslagen, skyldig att ta emot och bosätta nyanlända som har fått uppehållstillstånd. 
Solnas kommuntal från Migrationsverket var 80 nyanlända under 2022 och kommer preliminärt att vara 89 under 
2023. Åtagandet ställer krav på ett fortsatt nära samarbete för att ordna boende, skolgång, samhällsorientering 
med mera som ger de nya solnaborna en bra start på livet i Sverige. Parallellt är staden, liksom övriga kommuner 
i landet, sedan 1 juli 2022 skyldiga att ordna boendeplatser till skyddsbehövande från Ukraina utifrån 
massflyktsdirektivet. Under 2022 uppgår Solna stads kommuntal till 155 skyddsbehövande, som staden ska ordna 
boendeplatser för. 

Finansiella mål och förutsättningar 

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning 

Lagreglerna om god ekonomisk hushållning innebär bland annat att kommunerna ska kunna stämma av sin 
ekonomi under en längre period än ett budgetår och att de har tre år på sig för att återställa ett eventuellt negativt 
resultat. Det ställs också tydliga krav på att fastställa finansiella mål, leva upp till dem och vidta åtgärder för att 
återställa balansen om det uppstår negativa resultat. 

Förutsättningar 

Utöver ovan beskrivna förutsättningar finns en del åtaganden som påverkar stadens utgångspunkter för en god 
ekonomisk hushållning. Pågående infrastruktursatsningar genererar förutsättningar för stadens tillväxt och 
utveckling. Kostnaderna för Stockholmsförhandlingen (avtal 2014 och tilläggsavtal 2021), Sverigeförhandlingen 
(avtal 2017) samt Mälarbanan (avtal 2018) uppgår till cirka 2 100 mkr, vilket kommer att påverka stadens 
likviditet fram till cirka 2035. 

För att täcka framtida investeringsbehov och/eller Solna stads pensionsåtagande har staden en långsiktig 
kapitalförvaltning och en kortsiktig likviditetsförvaltning. Kommunfullmäktiges målsättning har under de senaste 
fem åren varit en årlig avkastning om minst konsumentprisindex (KPI) plus tre procentenheter. Bedömningen är 
att såväl den kortsiktiga som den långsiktiga kapitalförvaltningen kan kvarstå på nuvarande nivå. 
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Önskad resultatnivå 

Resultatnivån för att uppnå en god ekonomisk hushållning varierar från kommun till kommun beroende på 
bland annat befolkningsutveckling och behov av investeringar. Resultatet bör ligga på en nivå som realt sett 
konsoliderar ekonomin eftersom kostnader genom investeringar ska kunna finansieras inom driftbudget på kort 
och lång sikt. 

För att leva upp till god ekonomisk hushållning har Solna stad sedan 2004 haft en konsekvent och enhetlig 
styrmodell för att årligen justera nämndernas ekonomiska ramar utifrån verksamheternas behov. För att ge 
nämnderna tydliga och långsiktiga planeringsförutsättningar består modellen av en årlig generell uppräkning av 
de ekonomiska ramarna som kompensation för löne- och prisutveckling. Uppräkningen har årligen justerats för 
att nämnderna ska ha ett långsiktigt och enhetligt uppdrag att effektivisera sin verksamhet, vilket är en 
förutsättning för en god ekonomisk hushållning. 

I modellen ingår även att reservera medel i eget kapital för att täcka framtida pensionskostnader och beslutade 
strukturomvandlingsinsatser, vilket på sikt leder till en sänkt kostnadsnivå. 

Finansiella mål och ekonomiska förutsättningar 

Utifrån de ekonomiska förutsättningarna samt lagreglerna om god ekonomisk hushållning för kommuner 
föreslås följande finansiella mål för Solna stad 2023-2025. 

Finansiella mål 

  2023 2024 2025 

Skattesatsen ska bibehållas under planeringsperioden. (År 2022: 17,12 per skattekrona) 17,37 17,37 17,37 

Resultat efter balanskrav och synnerliga skäl ska år 2023 minst uppgå till 95 mkr (År 2022: 
budgeterat resultat 95 mkr). 

95 75 75 

Nettoinvesteringar ska inte överstiga 1 100 mkr över en rullande femårsperiod (År 2022: 1 100 
mkr). 

1 100 1 100 1 100 

Solna stad har en god ekonomi och av tradition en väl fungerande ekonomistyrning. Alla verksamheter som 
bedrivs eller finansieras av Solna stad ska utföras på ett ändamålsenligt och kostnadseffektivt sätt. Skattepengarna 
ska användas för solnabornas bästa. Det ska finnas tydliga samband mellan resursåtgång, prestationer, resultat 
och effekter. Detta är sammantaget grunden för en god ekonomisk hushållning, vilket säkerställs med hjälp av 
Solna stads styrsystem. 

Även om inflationstakten för närvarande är hög, bedöms inflationen och löneökningstakten i Sverige därefter 
ligga på en lägre nivå. Därför föreslås att nämnderna får en generell uppräkning av ramarna med 2,0 procent för 
år 2023 och sedan med 1,0 procent för åren 2024-2025. 

Staden har även årligen fastställt volymberäknade ramar för barnomsorg, utbildning, vård och omsorg, som tar 
hänsyn till demografiska förändringar och därmed gör det möjligt att flytta resurser från verksamheter, där 
efterfrågan och behov minskar till verksamheter där efterfrågan och behov ökar. En volymberäknad ram 
används som bas för att avgöra resurserna till verksamheter inom barn- och förskolenämnden, 
familjerättsnämnden, kompetensnämnden, omvårdnadsnämnden, skolnämnden och socialnämnden. 
Kompensationen till nämnderna avser att täcka de kostnader som tillkommer genom en ökad befolkning i 
åldersklasserna och motsvarande avdrag som uppkommer genom en minskad befolkning i åldersklasserna. Detta 
görs två gånger per år utifrån ny befolkningsprognos. 

Befolkningstillväxt skapar över tid utökade verksamhetsvolymer även för stadens övriga nämnder. Denna 
utveckling analyseras av stadsledningsförvaltningen och berörda förvaltningar för att bedöma om det finns 
behov av justeringar av uppdrag och ekonomiska ramar. Även förändringar i statlig lagstiftning och 
uppgiftsfördelning kan skapa dessa behov. 

Nämnderna kompenseras även för kapitalkostnader som uppkommer med anledning av större volymbaserade 
investeringar på grund av stadens tillväxt och utbyggnad. Här avses främst investeringar i förskolor, skolor, större 
idrottsanläggningar samt infrastruktur. Aktuellt inför 2023 är den nya simhallen. 

En avstämning görs också utifrån förändrade statsbidrag för nämnderna jämfört med tidigare år, vilket sedan 
ingår i den samlade bedömningen kring ramarna till respektive nämnd. Avstämningen görs på en övergripande 
nivå, eftersom det finns hundratals statsbidrag som berör kommunerna. Vid betydande förändringar i 
nämndernas externa intäkter beaktas även detta vid utformningen av driftramarna. 
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Vidare föreslås det finansiella målet att nettoinvesteringarna under en rullande femårsperiod inte ska överstiga 
1 100 mkr. Större investeringar i samband med exploatering av utbyggnadsområdena ligger utanför denna ram. 
Under 2021 och 2022 har en genomlysning av investeringsprocessen samt anläggningsregistret genomförts. Det 
har bland annat inneburit en förtydligad gränsdragning mellan investeringsutgifter och driftkostnader samt 
höjning av beloppsgränser för vad som ska klassas som investering. Detta resulterar i lägre investeringsutgifter 
och högre driftkostnader. Genomlysningen har också medfört lägre driftkostnader i form av minskade 
kapitalkostnader för i första hand tekniska nämnden motsvarande ungefär 20 mkr. De samlade 
budgetförutsättningarna för underhåll, upprustning och investeringar i stadens fastigheter, stadsmiljö och 
inventarier är därmed likartade mellan åren, även om en justering har gjorts av investeringsbudgeten. 

Reservering för att täcka framtida kostnader eller strukturåtgärder, görs i eget kapital om resultatet enligt 
balanskravet överstiger resultatmålet och övriga förutsättningar är uppfyllda. Staden har, i enlighet med uppsatta 
mål och god ekonomisk hushållning, kunnat göra tidigare reserveringar i eget kapital för att främst täcka framtida 
kostnader för omstrukturering och pensioner. Solna stads pensionskostnader i förhållande till skatteintäkter är 
som högst under innevarande tioårsperiod. I denna budget föreslås därför att under 2023-2025 använda 20 mkr 
respektive år av reserveringen i eget kapital, för att täcka en del av pensionskostnaderna. 

Därutöver gäller följande förutsättningar: 

• Internräntan föreslås för år 2023 att vara 1,25 procent. Det är en höjning med 0,25 procentenheter 
jämfört med internräntan år 2022 som är 1,0 procent. 

• Beträffande interndebiteringar höjs interna lokalhyror och övriga interna avgifter med 2,0 procent till år 
2023, i enlighet med uppräkningen av de generella ramarna. Utöver uppräkning görs justering vid 
väsentliga förändringar i volymer, tjänsteinnehåll, standardhöjningar, hyresgästanpassningar med mera. 

• Planering pågår för den nya blivande lågstadieskolan i Järvastaden, som finansieras inom 
investeringsbudget för åren 2022-2024. Investeringen bedöms omfatta cirka 135 mkr. 

• Planering pågår också för den blivande nya skolan i Huvudsta. Bedömningen är att byggnationen av 
skolan kan hanteras inom exploateringsverksamheten. Inga medel finns därför avsatta i 
investeringsbudgeten.  

• Kommunstyrelsen har beslutat om att bygga om Vasalunds simhall och övriga lokaler i byggnaden till 
nya idrottslokaler samt att renovera de tre befintliga idrottshallarna. Investeringskostnaden för 
ombyggnaden och renoveringen bedöms uppgå till cirka 100 mkr, vilken kommer att spridas på flera år. 

• Planering pågår också för att utveckla sopsugskapaciteten i Huvudsta kopplat till de nybyggnadsprojekt 
som planeras i Huvudsta. Bedömningen är att finansieringen kommer att kunna ske inom 
exploateringsverksamheten och därför finns inga medel avsatta i investeringsbudgeten. 

Bedömningen är att samtliga nämnder har goda förutsättningar inför verksamhetsåret 2023. 

Långsiktig finansförvaltning 

Kapital som förvaltas på lång sikt för att täcka framtida investeringar och/eller pensionsutbetalningar ska 
placeras för att uppnå en årlig avkastning till ett begränsat risktagande. Stadens finanspolicy stadgar att 
avkastningen i den långsiktiga finansförvaltningen ska placeras med målet att uppnå en real avkastning som 
årligen överstiger inflationen med tre procentenheter sett över en rullande femårsperiod. Placeringshorisonten 
för förvaltningen överstiger fem år. Medlen ska förvaltas på ett sätt som söker minimera negativa fluktuationer i 
värdet över placeringshorisonten och som överensstämmer med avkastningsmålet. 

Medel som förvaltas med kortare placeringshorisont ska placeras med avsikt att minimera riskerna i den del av 
stadens likviditet som ska användas för ändamål såsom löpande betalningar och budgeterade investeringar. En 
kontinuerlig avvägning görs mellan långsiktig och kortsiktig medelsförvaltning, för att överensstämma med de 
likvida behov staden har på kort och lång sikt. 

Lagen om kommunal bokföring och redovisning från 2019 innebär bland annat att tillgångar i stadens 
kapitalförvaltning värderas till verkligt värde vid varje bokslutstillfälle. Finansmarknadens utveckling har därmed 
en direkt påverkan på stadens finansnetto. 
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Ekonomiska styrregler för nämnderna 

I Solna stads styrsystem fastställer kommunfullmäktige en vision, övergripande mål för staden, ett antal 
nämndmål för respektive nämnd, uppdrag, ekonomiska ramar samt finansiella mål. Därutöver ingår även 
nedanstående områden i stadens styrning av styrelse och nämnder. 

Nämnderna ska följa de anvisningar för budgetarbetet samt uppföljning och utvärdering som tas fram av 
stadsledningsförvaltningen. Av anvisningarna framgår de tidsfrister som gäller för inlämning av material och 
uppgifter i budgetprocessen och vid verksamhets- och budgetuppföljning. 

Nämnderna ansvarar för att förvaltningschefen styr och följer verksamhetens mål, omfattning, kvalitet, 
uppföljning och ekonomiska resurser. Detsamma gäller för upphandlad verksamhet. 

Nämnderna har ett decentraliserat ekonomiskt ansvar och styrs av de ekonomiska ramar som fastställs av 
kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige tilldelar nämnderna nettoanslag för att bedriva de verksamheter som 
nämnderna ansvarar för. Det innebär att anslagen ska täcka de kostnader som återstår när intäkter i form av 
taxor, avgifter och bidrag inte täcker verksamhetens kostnader fullt ut. 

Nämnderna fördelar kommunfullmäktiges nettoanslag i sin internbudget i oktober varje år och med eventuella 
justeringar i december/januari utifrån kommunfullmäktiges fastställande av de ekonomiska ramarna i november. 
Fördelningen sker brutto uppdelat på intäkter och kostnader samt på de delverksamheter och organisatoriska 
enheter som respektive nämnd bestämmer. Respektive nämnd beslutar om fördelning mellan olika typer av 
kostnader och tar hänsyn till förväntade kostnadsökningar vid upprättandet av verksamhetsbudgeten. 

Om förutsättningarna ändras under löpande budgetår ansvarar nämnden för att anpassa verksamheten inom 
ram. Prognoser som under löpande budgetår visar ett befarat underskott ska leda till åtgärder. Åtgärderna 
redovisas till kommunstyrelsen. 

Vid indexuppräkning i avtal med leverantörer, ska indexuppräkningen följa den långsiktiga kostnadsutveckling som 
gäller för stadens verksamheter i övrigt, det vill säga den årliga justering av nämndernas ramar som beslutas av 
kommunfullmäktige. Nämnden kan inte räkna med kompensation för ökade kostnader utöver detta. Berörd 
nämnd ska samråda med kommunstyrelsen om det visar sig att en pågående upphandling indikerar kostnadsnivåer, 
som innebär väsentliga omprioriteringar för nämnden. 

Större projekt som väsentligt påverkar nämndens verksamhet och som är finansierade av externa intäkter 
(exempelvis EU- eller statsbidrag), ska innan ansökan stämmas av med kommunstyrelsen. 

Kommunfullmäktige tilldelar nämnderna ramanslag för investeringar. Ej förbrukade investeringsmedel överförs inte 
som tilläggsanslag i nästa års budget. Kommunstyrelsen kan omdisponera investeringsmedel mellan projekt och 
nämnder. Kommunstyrelsen kan, om det ekonomiska läget kräver det, besluta om att skjuta fram investeringar 
och andra utgifter. 

Kompensation för driftekonomiska konsekvenser till följd av investeringar beviljas endast om investeringen motiveras av 
en volymökning på grund av stadens tillväxt och utbyggnad, som inte kan mötas på annat sätt eller avser en 
strukturförändring som är ekonomiskt motiverad. Här avses främst investeringar i förskolor, skolor och större 
idrottsanläggningar. 

Särskilda avstämningar ska under budgetåret göras med kommunstyrelsen vid eventuella förskjutningar i tiden av 
budgeterade större investeringar. 

Leasing är ett sätt att finansiera investeringar som ska jämställas med upplåning. Eftersom staden har placerade 
medel som kommer att kunna användas för investeringar under överskådlig tid är finansiering via leasing i 
allmänhet inte ett ekonomiskt fördelaktigt alternativ. Upplåning av medel ska enligt stadens finanspolicy beslutas 
av kommunstyrelsen, vilket innebär att alla avtal som innehåller leasing också beslutas av kommunstyrelsen. 

Externa hyreskontrakt ska, efter godkännande av kommunstyrelsens arbetsutskott, tecknas av tekniska nämnden 
genom tekniska förvaltningen. 

Politiska prioriteringar 

Inför verksamhetsåret 2023 föreslås att ett antal nya politiska prioriteringar görs. 

Skolnämnden tillförs 40 mkr i en satsning på att säkerställa att fler elever klarar grundskolan bland annat genom 
att höja skolpengen. 
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Inom barn- och förskolenämnden görs en satsning på 32 mkr för att bland annat minska barngruppernas storlek 
och öka personaltätheten. 

Inom tekniska nämnden görs en satsning på 5 mkr för insatser för förbättrad luftkvalitet, förbättrad skötsel av 
stadens grönområden, parker och naturreservat samt på ytterligare kompetens inom cykelplanering. 

Kultur- och fritidsnämnden tillförs 3 mkr för att öka det lokala aktivitetsstödet (LOK-stöd) till idrotts- och 
föreningslivet, sänka avgifterna till kulturskolan samt för att inrätta en fritidsbank. 

Det görs även politiska prioriteringar inom ramen för tilldelade ekonomiska ramar. I samarbete med kultur- och 
fritidsnämnden ska socialnämnden bygga upp en verksamhet med fältassistenter som arbetar uppsökande och 
förebyggande gentemot unga. Därutöver ska socialnämnden bidra till att förstärka kvinnojouren, utveckla 
föräldrautbildningen, utöka hembesöksprogrammet och ge förstärkt stöd till familjer med försörjningsstöd. 
Omvårdnadsnämnden förväntas finansiera arbetsskor i äldreomsorgen för heltidsanställda. Inom miljö- och 
hälsoskyddsnämnden görs en förstärkning av miljö- och klimatarbetet. 

Inom ramen för investeringsbudgeten görs en satsning på att fortsätta att genomföra cykelplanen om 25 mkr, att 
göra planteringar av träd i stadsmiljön om 3 mkr, att rusta upp förskolegårdar om 3 mkr och att säkerställa 
vattenkvaliteten om 2 mkr. Därutöver satsas 5 mkr på solceller, 5 mkr på energieffektivisering och 5 mkr på att 
påbörja upprustningen av idrottsplats. 

Vid sidan av de politiska prioriteringarna föreslås även 15 uppdrag till styrelse och nämnder att genomföra under 
2023 och under första halvåret 2024: 

• Kommunstyrelsen får i uppdrag att driva ett utvecklingsarbete med inriktningen att etablera en 4-6 skola 
med idrottshall intill den F-3 skola som staden kommer att uppföra i Järvastaden. 

• Kommunstyrelsen får i uppdrag att i dialog med närboende och tillsammans med berörda nämnder och 
externa aktörer driva ett utvecklingsarbete med inriktningen att omvandla Hagalunds centrum till en 
modern mötesplats. 

• Kommunstyrelsen och skolnämnden får i uppdrag att revidera skolförsörjningsplanen. 

• Kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda hur Solna stad kan medverka till att påskynda byggnationen 
av hyresrätter i Solna. 

• Kommunstyrelsen får i uppdrag att tillsammans med berörda nämnder ta fram ett förslag till utveckling 
av Skytteholms idrottsplats och Solnahallen. 

• Kommunstyrelsen och tekniska nämnden får i uppdrag att göra en översyn av parkeringsavgifter och 
tider för servicedagar. 

• Kommunstyrelsen får i uppdrag att tillsammans med Bostadsstiftelsen Signalisten och tekniska nämnden 
ta fram en plan för att påskynda utbyggnaden av laddinfrastruktur. 

• Kommunstyrelsen får i uppdrag att tillsammans med miljö- och hälsoskyddsnämnden ta fram en 
koldioxidbudget och göra nödvändiga förberedelser för att den ska bli en del av ordinarie styrsystem till 
2024. 

• Kommunstyrelsen får i uppdrag att tillsammans med berörda nämnder och styrelse revidera vision och 
utvecklingsplan för Överjärva gård. 

• Kommunstyrelsen och Råsunda Förstads AB får i uppdrag att avveckla bolaget Överjärva gård AB och 
föra över bolagets verksamhet till Råsunda Förstads AB och skolnämnden. 

• Kommunstyrelsen får i uppdrag att tillsammans med skolnämnden, barn- och förskolenämnden och 
tekniska nämnden utreda förutsättningarna för att etablera fler tillagningskök i Solnas skolor och 
förskolor. 

• Kommunstyrelsen och tekniska nämnden får i uppdrag att ta fram en plan för utbyggnaden av solceller 
på kommunala fastigheter samt en finansieringsplan. 

• Omvårdnadsnämnden får i uppdrag att utarbeta en anhörigpolicy som klargör hur staden kan erbjuda 
stöd till anhöriga som vårdar en närstående som är långvarigt sjuk, funktionsnedsatt eller äldre, och vad 
som krävs för att få tillgång till stödet. 
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• Omvårdnadsnämnden får i uppdrag att genomföra en översyn av styrmodellen för hemtjänsten med 
inriktningen att skapa utrymme för den enskilde och biståndsbedömaren att planera beviljade insatser 
och tidsåtgång utifrån behov och önskemål. 

• Kultur- och fritidsnämnden får i uppdrag att i samarbete med Solnas idrottsföreningar inventera 
idrottsföreningarnas långsiktiga lokalbehov. 

Mål och uppdrag 

I Solna stads styrsystem fastställer kommunfullmäktige en vision, övergripande mål för staden, ett antal 
nämndmål för respektive nämnd, uppdrag och ekonomiska ramar. Visionen och de övergripande målen ger 
uttryck för en politisk viljeinriktning för stadens framtida utveckling och nämndmålen pekar ut 
kommunfullmäktiges övergripande prioriteringar och strategiska ställningstaganden för respektive nämnd. 

Visionen föreslås gälla på lång sikt, de övergripande målen på fyra år och nämndmålen kan komma att omprövas 
varje år utifrån respektive nämnds utmaningar. 

Uppföljning av de övergripande målen, nämndmålen och uppdragen sker med hjälp av nyckeltal/mått och 
beskrivningar av aktiviteter. 

Vision och övergripande mål 

Den politiska viljeinriktningen för Solna stads framtida utveckling kommer till uttryck i en vision och fyra 
övergripande mål. Solna stads vision lyder på följande sätt: 

Solna ska vara en sammanhållen och levande stad, som växer och utvecklas hållbart för alla solnabor. Staden kännetecknas av 
trygghet och öppenhet, där allas potential tas tillvara. Vi erbjuder kunskap, kreativitet och upplevelser som ökar regionens 
attraktionskraft. 

Visionen bryts ner i fyra övergripande mål, som lyder på följande sätt: 

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

Alla verksamheter som Solna stad finansierar, oavsett utförare, ska hålla god kvalitet och hushålla med stadens 
resurser. Staden ska säkerställa att de insatta resurserna ger avsedda resultat i verksamheterna. Verksamheter 
inom välfärdens kärna ska prioriteras. Kvalitetsnivåer ska sättas och följas upp och utvärderas. Det ska vara 
ordning och reda i stadens ekonomi och verksamheterna ska hålla budget. Staden tar ansvar för framtidens 
välfärd genom att balansera kostnader för dagens verksamheter och behovet av att göra avsättningar för 
kommande investeringar. 

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

Solna ska möta efterfrågan på att leva, bo och verka i staden med ett stort utbud av bostäder, arbetsplatser och 
service. Staden ska växa hållbart i en takt som staden och solnaborna mäktar med utifrån ett ekonomiskt, socialt 
och miljömässigt perspektiv. De möjligheter som tillväxten skapar ska tillvaratas samtidigt som stadens framtida 
ekonomi tryggas, viktiga naturvärden säkras och jämlika livsvillkor skapas. Barriärer ska byggas bort och 
stadsdelarnas egna identiteter tas till vara och länkas ihop för att skapa en sammanhållen och levande stad. 

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

Solna ska erbjuda en attraktiv och trygg miljö att leva och verka i. Här ska finnas tillgång till bra boende, 
stimulerande arbete och utbildningsmöjligheter, god service, trivsamma grönområden och goda 
kommunikationer. Stadsmiljön ska vara trygg och tillgänglig för alla, utan fysiska och sociala barriärer. 
Solnaborna ska kunna forma sina liv efter sina förutsättningar och trygga sin försörjning genom eget arbete. Den 
service som Solna stad finansierar ska finnas som ett naturligt stöd för de solnabor som behöver den under livets 
olika skeden. 

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

Solna ska vara en mångsidig och upplevelserik stad, som ökar regionens attraktionskraft. Här ska storstadens puls 
samspela med det lugn som närheten till natur och vatten ger. Staden ska ha en internationell prägel och vara en 
mötesplats för människor med olika bakgrund, en importhamn för nya idéer och ett centrum för upplevelser. 
Här ska alla ges möjlighet att förverkliga sina livsdrömmar och allas potential tas tillvara i stadens och regionens 
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utveckling. 

Nämndernas mål, uppdrag och ramar 

I detta avsnitt beskrivs nämndernas ansvarsområden, nämndmål samt ekonomiska ramar. Nämndmålen pekar ut 
kommunfullmäktiges övergripande prioriteringar och strategiska ställningstaganden för respektive nämnd. För 
nämndmålen finns mått och nyckeltal angivna, som tillsammans med beskrivningar av genomförda aktiviteter, 
kommer att användas vid uppföljningen av nämndmålen. 

Kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen leder, samordnar och har uppsikt över stadens samlade verksamheter. Kommunstyrelsen har 
också ansvar för arbetsgivarfrågor, mark- och exploateringsfrågor, trafik och översiktlig planering, frågor om 
näringspolitik samt ett övergripande integrationsansvar. Kommunstyrelsens verksamhetsplan och budget 
omfattar även valnämnden, överförmyndarnämnden, arvodeskommittén, internationella kommittén, 
likabehandlingskommittén, miljö- och demokratiberedningen, exploaterings- och fastighetsberedningen samt de 
rådgivande organen; rådet för funktionshinderfrågor, trygghetsrådet samt pensionärsrådet. 

Nämndmålen för kommunstyrelsen utgörs av stadens fyra övergripande mål. 

Nämndmål 

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

Mått 

Andel kontaktcenterärenden som besvaras inom utlovad tid 

Medarbetarengagemang, totalt i staden 

Sjukfrånvaro, totalt i staden 

Resultatmål enligt balanskrav och synnerliga skäl 

Nettoinvesteringar rullande femårsperiod (Finansiellt mål) 

Kostnadseffektivitet 

Ekonomisk hållbarhet (SKR-/Kolada-index) 

Skattesats till kommun, (%) 

Fossiloberoende fordon i kommunorganisationen (Klimatstrategin) 

Klimatneutralt köldmedium (Klimatstrategin) 

Insamling av matavfall i stadens verksamheter (Klimatstrategin) 

Materialåtervinning i stadens verksamheter (Klimatstrategin) 

Klimatkrav i upphandling (Klimatstrategin) 

Upphandling och inköp av klimatneutral el (Klimatstrategin) 

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

Mått 

Ekonomisk hållbarhet (SKR-/Kolada-index) 

Social hållbarhet (SKR-/Kolada-index) 

Miljömässig hållbarhet (SKR-/Kolada-index) 

Agenda 2030 (Kolada-sammanställning) 

Utsläpp av växthusgaser i Solnas geografiska yta (Klimatstrategin) 

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

Mått 

Trygghet och säkerhet (SKR) 

Antal färdigställda bostäder 

Förvärvsarbetande dagbefolkning, antal 

Antal invånare 

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

Mått 

Antal gästnätter 

Nystartade företag, antal/1 000 inv, 16-64 år 

Företagsklimat enl. ÖJ (Insikt) - Totalt, NKI 

Antal företagsbesök (nybesök) 

Företagsklimat enl. Svenskt Näringsliv, ranking 
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Nämnduppdrag 

Uppdrag 

Kommunstyrelsen får i uppdrag att driva ett utvecklingsarbete med inriktningen att etablera en 4-6 skola med idrottshall intill den F-3 
skola som staden kommer att uppföra i Järvastaden. 

Kommunstyrelsen får i uppdrag att i dialog med närboende och tillsammans med berörda nämnder och externa aktörer driva ett 
utvecklingsarbete med inriktningen att omvandla Hagalunds centrum till en modern mötesplats. 

Kommunstyrelsen och skolnämnden får i uppdrag att revidera skolförsörjningsplanen. 

Kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda hur Solna stad kan medverka till att påskynda byggnationen av hyresrätter i Solna. 

Kommunstyrelsen får i uppdrag att tillsammans med berörda nämnder ta fram ett förslag till utveckling av Skytteholms idrottsplats 
och Solnahallen. 

Kommunstyrelsen och tekniska nämnden får i uppdrag att göra en översyn av parkeringsavgifter och tider för servicedagar. 

Kommunstyrelsen får i uppdrag att tillsammans med Bostadsstiftelsen Signalisten och tekniska nämnden ta fram en plan för att 
påskynda utbyggnaden av laddinfrastruktur. 

Kommunstyrelsen får i uppdrag att tillsammans med miljö- och hälsoskyddsnämnden ta fram en koldioxidbudget och göra 
nödvändiga förberedelser för att den ska bli en del av ordinarie styrsystem till 2024. 

Kommunstyrelsen får i uppdrag att tillsammans med berörda nämnder och styrelse revidera vision och utvecklingsplan för Överjärva 
gård. 

Kommunstyrelsen och Råsunda Förstads AB får i uppdrag att avveckla bolaget Överjärva gård AB och föra över bolagets 
verksamhet till Råsunda Förstads AB och skolnämnden. 

Kommunstyrelsen får i uppdrag att tillsammans med skolnämnden, barn- och förskolenämnden och tekniska nämnden utreda 
förutsättningarna för att etablera fler tillagningskök i Solnas skolor och förskolor. 

Kommunstyrelsen och tekniska nämnden får i uppdrag att ta fram en plan för utbyggnaden av solceller på kommunala fastigheter 
samt en finansieringsplan. 

Drifts- och investeringsram 

Föreslagen driftram för kommunstyrelsen 2023 är 144,3 mkr. Föreslagen investeringsram för kommunstyrelsen 
2023 är 100,0 mkr, varav 95,0 mkr avser den nya skolan i Järvastaden. 

Byggnadsnämnden 

Byggnadsnämnden är myndighet. Den ansvarar för frågor som rör detaljplaner, bygglov, byggnadsinspektion, 
kartframställning och mätningsarbeten. Enligt plan- och bygglagen ska byggnadsnämnden bland annat verka för 
en god byggnadskultur och en god stads- och landskapsmiljö. 

Nämndmål 

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

sammanhållen, levande och hållbar stadsmiljö med ett modernt transportsystem. 

Mått 

Antal bostäder i godkända detaljplaner 

Antal kvadratmeter kontorsyta i detaljplaner 

Antal slutbesked för färdigställda bostäder 

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

skapa en öppen och inkluderande planprocess. 

Mått 

Mått kopplat till detta nämndmål saknas 

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

solnabor och företagare. 

Mått 

Handläggningstider inom bygglov 

Företagsklimat enl. ÖJ (Insikt) - Bygglov - Totalt, NKI 

Drifts- och investeringsram 

Föreslagen driftram för byggnadsnämnden 2023 är 7,1 mkr. 

Tekniska nämnden 

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

Nämndmål 

Solna ska ha en ren, snygg och trygg stadsmiljö. 

Mått 

Mängden skräp i den offentliga miljön, antal skräp per 10 kvm 

Antal anmälda klotterärenden från medborgare och andra externa anmälare 

Energianvändning per gatubelysning, kWh/ljuspunkt 

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

Mått 

Andelen hushåll som sorterar ut matavfall 

Självfinansieringsgrad för stadens avfallsverksamhet 

Insamlat kommunalt avfall totalt, kg/invånare (justerat) 

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

staden. 

Mått 

Antal skadade i trafiken på kommunalt vägnät 

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

Mått 

Hyresgästens upplevelse av stadens lokaler, NKI 

Energieffektivitet i stadens lokaler, kWh/kvm 

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

solnabor och företagare. 

Mått 

Andel inkomna ärenden som besvaras inom utlovad tid 

Företagsklimat enl. ÖJ (Insikt) - Markupplåtelse - Totalt, NKI 

Nämnduppdrag 

Uppdrag 

Kommunstyrelsen och tekniska nämnden får i uppdrag att göra en översyn av parkeringsavgifter och tider för servicedagar. 

Kommunstyrelsen får i uppdrag att tillsammans med Bostadsstiftelsen Signalisten och tekniska nämnden ta fram en plan för att 
påskynda utbyggnaden av laddinfrastruktur. 

Kommunstyrelsen får i uppdrag att tillsammans med skolnämnden, barn- och förskolenämnden och tekniska nämnden utreda 
förutsättningarna för att etablera fler tillagningskök i Solnas skolor och förskolor. 

Kommunstyrelsen och tekniska nämnden får i uppdrag att ta fram en plan för utbyggnaden av solceller på kommunala fastigheter 
samt en finansieringsplan. 

Drifts- och investeringsram 

Föreslagen driftram för tekniska nämnden 2023 är 44,2 mkr. Föreslagen investeringsram för tekniska nämnden 
2023 är 183,0 mkr. 

Kultur- och fritidsnämnden 

Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för stadens kultur- och fritidsverksamhet. Inom ramen för nämndens 
verksamhet finns konstförvaltning, museer och publika kulturmiljöer, föreställningar och evenemang, bibliotek 
samt kulturskola. Bidrag till föreningar och anläggningar samt lokaler för idrotts- och motionsverksamheten 
tillhandahålls. Mötesplatser erbjuder aktiviteter för ungdomar. 

Nämndmål 

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

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

Mått 

Aktivitetstillfällen för barn och unga i kommunala bibliotek, antal/1000 inv 0-18 år 

Barnbokslån i kommunala bibliotek, antal/barn 0-17 år 
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Kultur- och fritidsnämnden ska möjliggöra för fler barn och ungdomar att delta i idrotts-, fritids- och 

kulturverksamhet i takt med att staden växer. 

Mått 

Deltagartillfällen i idrottsföreningar, antal/inv 13-20 år 

Antal barn och ungdomar som deltar i verksamheten vid mötesplatserna inom Ung Fritid i Solna 

Elever i musik- eller kulturskola, 6-15 år, andel (%) 

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

används effektivt och utvecklas utifrån ett stadsövergripande perspektiv. 

Mått 

Mått kopplat till detta nämndmål saknas 

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

idrotts- och föreningsliv. 

Mått 

Mått kopplat till detta nämndmål saknas 

Nämnduppdrag 

Uppdrag 

Kultur- och fritidsnämnden får i uppdrag att i samarbete med Solnas idrottsföreningar inventera idrottsföreningarnas långsiktiga 
lokalbehov. 

Drifts- och investeringsram 

Föreslagen driftram för kultur- och fritidsnämnden 2023 är 168,8 mkr. Föreslagen investeringsram för kultur- 
och fritidsnämnden 2023 är 3,2 mkr. 

Skolnämnden 

Skolnämnden ansvarar för att barn och ungdomar mellan 6-16 år får sina behov av omsorg och obligatorisk 
utbildning tillgodosedda. Detta kan ske antingen inom egna grund- och grundsärskoleverksamheter eller genom 
att vårdnadshavare väljer skola och omsorg i andra kommuners eller enskilda huvudmäns regi. Nämnden 
ansvarar även för gymnasiet och gymnasiesärskolan. Eftersom eleverna har rätt att söka skola kan utbildningen 
antingen ske inom kommunens egen gymnasie- eller gymnasiesärskola eller i en skola i annan kommun eller 
enskild huvudmans regi. I nämndens ansvarsområde ingår också godkännande och tillsyn för fristående 
fritidshem, det kommunala aktivitetsansvaret för ungdomar som lämnat grundskolan, sjukhusskolan och 
ungdomsmottagningen. 

Nämndmål 

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

studier eller yrkeslivet. 

Mått 

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

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

Gymnasieelever med examen inom 3 år, hemkommun, andel (%) 

Gymnasieelever med examen inom 3 år, kommunala skolor, andel (%) 

Elever i åk 9, meritvärde, hemkommun, genomsnitt (17 ämnen) 

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

Utbildningen ska vara tillgänglig och anpassas efter alla elevers förutsättningar. 

Mått 

Elever i åk 9 som är behöriga till yrkesprogram, hemkommun, andel (%) 

Elever i åk 9 som är behöriga till yrkesprogram, kommunala skolor, andel (%) 

Ungdomar som är etablerade på arbetsmarknaden eller studerar 1 år efter fullföljd gymnasieutbildning, hemkommun, andel (%) 

Ungdomar som är etablerade på arbetsmarknaden eller studerar 1 år efter fullföljd gymnasieutbildning, kommunala skolor, andel (%) 

Elever i åk 8: Känner du dig trygg i skolan? Andel som svarat "Helt och hållet" eller "Till stor del", kommunala skolor (%) 

Elever i åk 8: Känner du dig trygg i skolan? Andel som svarat "Helt och hållet" eller "Till stor del", fristående skolor (%) 

Nämnduppdrag 

Uppdrag 

Kommunstyrelsen och skolnämnden får i uppdrag att revidera skolförsörjningsplanen. 
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Uppdrag 

Kommunstyrelsen får i uppdrag att tillsammans med skolnämnden, barn- och förskolenämnden och tekniska nämnden utreda 
förutsättningarna för att etablera fler tillagningskök i Solnas skolor och förskolor. 

Drifts- och investeringsram 

Föreslagen driftram för skolnämnden 2023 är 1 042,9 mkr. Föreslagen investeringsram för skolnämnden 2023 är 
4,0 mkr. 

Barn- och förskolenämnden 

Barn- och förskolenämnden ansvarar för att barn mellan 1-5 år erbjuds en god pedagogisk verksamhet där 
omsorg, lek och lärande är centralt för verksamheten. Detta kan ske antingen inom ramen för Solna stads egna 
förskoleenheter eller genom att vårdnadshavare väljer förskola eller annan pedagogisk omsorg i annan regi. I 
nämndens ansvarsområde ingår också godkännande och tillsyn av fristående förskolor och annan pedagogisk 
omsorg samt öppen förskola. 

Nämndmål 

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

Mått 

Resultatkvalitet (Andel elever i förskoleklass som uppnår godkänt i språkscreening) kommunal regi 

Andel trygga barn i förskolan kommunal huvudman 

Andel trygga barn i förskolan enskild huvudman 

Heltidstjänster i förskolan med gymnasial utbildning för arbete med barn, kommunal regi, andel (%) 

Heltidstjänster i förskolan med gymnasial utbildning för arbete med barn, lägeskommun, andel (%) 

Heltidstjänster i förskola med viss pedagogisk utbildning, kommunal regi, andel (%) 

Heltidstjänster i förskola med viss pedagogisk utbildning, lägeskommun, andel (%) 

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

Heltidstjänster i förskolan med förskollärarlegitimation, lägeskommun, andel (%) 

Vårdnadshavarna är nöjda med förskolan och den pedagogiska omsorgen. 

Mått 

Servicekvalitet (NKI för förskolan) kommunal huvudman 

Servicekvalitet (NKI för förskolan) enskild huvudman 

Nämnduppdrag 

Uppdrag 

Kommunstyrelsen får i uppdrag att tillsammans med skolnämnden, barn- och förskolenämnden och tekniska nämnden utreda 
förutsättningarna för att etablera fler tillagningskök i Solnas skolor och förskolor. 

Drift- och investeringsram 

Föreslagen driftram för barn- och förskolenämnden 2023 är 573,6 mkr. Föreslagen investeringsram för barn- och 
förskolenämnden 2023 är 1,0 mkr. 

Kompetensnämnden 

I kompetensnämndens ansvarsområde ingår arbetsmarknadsfrågor, vuxenutbildning samt mottagning av 
nyanlända enligt bosättningslagen. 

Nämndmål 

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

med målet att uppnå egen försörjning. 

Mått 

Andelen deltagare i Solnamodellen som gått vidare till arbete, praktik eller utbildning 

Antal erbjudna sommarjobb 

Arbetslöshet 18-64 år, årsmedelvärde, andel (%) 

Förvärvsarbetande invånare 20-64 år, andel (%) 
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Andelen solnabor som slutfört sina studier inom vuxenutbildningen med godkänt betyg ska ligga på 

en hög nivå. 

Mått 

Andelen elever inom vuxenutbildningen som uppnår målen under perioden 

Andel elever inom SFI med godkänt betyg under perioden 

Andel elever som är nöjda med sin utbildning (SFI och vuxenutbildningen) under perioden 

Elever på SFI som avbrutit som antingen arbetar eller studerar av nybörjare två år tidigare, andel (%) 

Elever i komvux totalt (exkl. särskild utbildning), lägeskommun, antal 

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

Mått 

Antal nyanlända som erbjudits bostad och praktiskt stöd vid bosättning 

Antal elever på SFI som omfattas av etableringslagen 

Andel nyanlända som är nöjda eller mycket nöjda med sin samhällsorientering 

Lämnat etableringsuppdraget och börjat arbeta eller studera (status efter 90 dagar), andel (%) 

Drifts- och investeringsram 

Föreslagen driftram för kompetensnämnden 2023 är 42,5 mkr. 

Socialnämnden 

Socialnämnden ansvarar för att utifrån individens behov erbjuda skydd och social service i form av råd, stöd eller 
behandling, så att den enskildes eller familjens egna resurser kan utvecklas och tillvaratas. Nämnden ansvarar 
också för att personer med psykiska funktionsnedsättning får stöd och därmed ökade möjligheter att leva som 
andra i samhället. Nämnden har ansvar för myndighetsutövning och styrs i huvudsak av socialtjänstlagen (SoL). 

Nämndmål 

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

målet att motverka långvarigt behov av ekonomiskt bistånd. 

Mått 

Antal hushåll som får ekonomiskt bistånd under senaste 12 månaders perioden 

Antal hushåll som får ekonomiskt bistånd varje månad under senaste 12 månaders perioden 

Antal personer inskriva i insatser hos arbetsmarknadsgruppen under perioden 

Antal personer utskriva från arbetsmarknadsgruppen till självförsörjning 

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

missbruk och/eller psykisk funktionsnedsättning med individen i fokus. 

Mått 

Antal i biståndsbedömd sysselsättning bland personer med missbruk och/eller psykisk funktionsnedsättning 

Antal i öppenvårdsinsatser bland personer med missbruk och/eller psykisk funktionsnedsättning 

Socialnämnden ska säkerställa att barn och ungdomar inte far illa. 

Mått 

Antal barn och ungdomar som är aktuella för insats inom socialtjänsten 

Antal orosanmälningar till socialtjänsten avseende barn och unga 

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

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

Mått 

Mått kopplat till detta nämndmål saknas 

Drifts- och investeringsram 

Föreslagen driftram för socialnämnden 2023 är 227,4 mkr. Föreslagen investeringsram för socialnämnden 2023 
är 0,1 mkr. 

Familjerättsnämnden 

Gemensamma familjerättsnämnden för Solna, Sundbyberg och Ekerö ger råd och stöd till separerade föräldrar 
och ansvarar för frågor som rör faderskap, adoption, skilsmässa, samarbetsavtal samt utredning om vårdnad, 
boende, och umgänge. Med den gemensamma nämnden ges bättre förutsättningar att upprätthålla och utveckla 
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en god kvalitet. 

Nämndmål 

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

utifrån barnens behov och rättigheter. 

Mått 

Antal familjerättsliga avtal om vårdnad, boende och umgänge 

Antal samarbetssamtal med föräldrar för att komma överens om vårdnad, boende och umgänge 

Drifts- och investeringsram 

Föreslagen driftram för familjerättsnämnden 2023 är 4,6 mkr. 

Omvårdnadsnämnden 

Omvårdnadsnämnden ansvarar för stadens äldreomsorg samt för omsorg om personer med 
funktionsnedsättning. Ansvarsområdet omfattar myndighetsutövning och verksamheterna styrs i stor 
utsträckning av socialtjänstlagen (SoL), hälso- och sjukvårdslagen (HSL) samt lagen om stöd och service till vissa 
funktionshindrade (LSS). Bland de verksamheter som nämnden ansvarar för finns boende, omsorg och service i 
ordinärt boende, daglig verksamhet, dagverksamhet, hälso- och sjukvård inom LSS-området med mera. 

Nämndmål 

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

bemötande. 

Mått 

Andelen i vård- och omsorgsboende som uppger att det känns tryggt att bo i vård- och omsorgsboende 

Andelen i vård- och omsorgsboende som uppger att personalen bemöter dem på ett bra sätt 

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

förhållanden. 

Mått 

Andelen med hemtjänst som uppger att det känns tryggt att bo hemma med stöd från hemtjänsten 

Andelen med hemtjänst som uppger att personalen bemöter dem på ett bra sätt 

Personalkontinuitet, antal personal som en hemtjänsttagare möter under 14 dagar, medelvärde 

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

och ha en aktiv och meningsfull tillvaro. 

Mått 

Brukarbedömning servicebostad LSS - Brukaren känner sig trygg med alla i personalen, andel (%) 

Brukarbedömning gruppbostad LSS - Brukaren känner sig trygg med alla i personalen, andel (%) 

Brukarbedömning servicebostad LSS - Brukaren trivs med alla i boendepersonalen, andel (%) 

Brukarbedömning gruppbostad LSS - Brukaren trivs alltid hemma, andel (%) 

Brukarbedömning servicebostad LSS - Brukaren får bestämma om saker som är viktiga hemma, andel (%) 

Brukarbedömning gruppbostad LSS - Brukaren får bestämma om saker som är viktiga hemma, andel (%) 

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

omsorgsboende, ska minska. 

Mått 

Andel brukare som besväras av ensamhet, hemtjänst 

Andel brukare som besväras av ensamhet, vård- och omsorgsboende 

Nämnduppdrag 

Uppdrag 

Omvårdnadsnämnden får i uppdrag att utarbeta en anhörigpolicy som klargör hur staden kan erbjuda stöd till anhöriga som vårdar 
en närstående som är långvarigt sjuk, funktionsnedsatt eller äldre, och vad som krävs för att få tillgång till stödet. 

Omvårdnadsnämnden får i uppdrag att genomföra en översyn av styrmodellen för hemtjänsten med inriktningen att skapa utrymme 
för den enskilde och biståndsbedömaren att planera beviljade insatser och tidsåtgång utifrån behov och önskemål. 
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Drifts- och investeringsram 

Föreslagen driftram för omvårdnadsnämnden 2023 är 938,5 mkr. Föreslagen investeringsram för 
omvårdnadsnämnden 2023 är 1,5 mkr. 

Miljö- och hälsoskyddsnämnden 

Miljö- och hälsoskyddsnämnden ansvarar för tillsyn enligt miljöbalken, livsmedelslagen, smittskyddslagen, vissa 
delar av tobakslagen (platser med rökförbud) samt strålskyddslagen avseende strålskydd i solarier. Nämnden är 
även kommunstyrelsen behjälplig med kommunens övergripande miljöarbete samt bistår tekniska nämnden med 
utvecklingen av avfallsfrågorna i staden. 

Nämndmål 

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

inom nämndens verksamhetsområde. 

Mått 

Antal tillsyn och kontroller inom miljö- och hälsoskyddsområdet per årsarbetare 

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

kontroll. 

Mått 

Självfinansieringsgrad för tillsyn och kontroll inom miljö- och hälsoskydd 

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

till nöjda solnabor och företagare. 

Mått 

Företagsklimat enl. ÖJ (Insikt) - Livsmedelskontroll - Totalt, NKI 

Företagsklimat enl. ÖJ (Insikt) - Miljö- och hälsoskydd - Totalt, NKI 

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

sätt. 

Mått 

Mått kopplat till detta nämndmål saknas 

Nämnduppdrag 

Uppdrag 

Kommunstyrelsen får i uppdrag att tillsammans med miljö- och hälsoskyddsnämnden ta fram en koldioxidbudget och göra 
nödvändiga förberedelser för att den ska bli en del av ordinarie styrsystem till 2024. 

Drifts- och investeringsram 

Föreslagen driftram för miljö- och hälsoskyddsnämnden 2023 är 13,1 mkr. 

Överförmyndarnämnden 

Överförmyndarnämnden har dels till uppgift att ombesörja att de som av olika skäl inte klarar av att handha sin 
ekonomi med mera kan få hjälp med detta av en god man, dels till uppgift att bevaka förmyndares hantering av 
underårigas förmögenheter. 

Nämndmål 

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

kunna känna sig trygga med stadens tillsyn av ställföreträdare. 

Mått 

Andel årsräkningar granskade utan anmärkning 

Ställföreträdarskap per ställföreträdare, antal 

Kostnad för överförmyndare/-nämnd, kr/ställföreträdarskap 

Valnämnden 

I varje kommun ska det finnas en valnämnd. Valnämnden ansvarar för förberedelse och genomförande av val på 
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lokal nivå. Valnämnden ansvarar bland annat för att lämna förslag till indelning i valkretsar och valdistrikt, 
identifiera vallokaler, samt rekrytera och utbilda valförrättare. 

Väsentliga personalförhållanden 

Solna stads förmåga att attrahera, rekrytera, utveckla samt behålla medarbetare med rätt kompetens blir allt 
viktigare i takt med en ökad konkurrens om arbetskraften. Det har därför pågått ett utvecklingsarbete i staden 
under de senaste åren där bland annat medarbetarperspektivet har integrerats i stadens styr- och 
uppföljningssystem. Det är viktigt att ständigt fortsätta med ett aktivt utvecklingsarbete i alla verksamheter för att 
säkra kompetensförsörjningen och att staden fortsätter vara en attraktiv arbetsgivare med engagerade 
medarbetare som trivs och mår bra. 

Staden arbetar kontinuerligt med kompetensförsörjning, kompetensutveckling och intern rörlighet i syfte att 
utifrån verksamhetens behov, trygga kompetens och tillvarata engagemanget i organisationen. 

I arbetet med kompetensförsörjning strävar staden efter att höja kvaliteten i chefsstöd, ledarutveckling och 
rekryteringar. Detta görs genom till exempel utbildningar i medarbetar- och lönesamtal, rekrytering och genom 
arbetet med resultatet av medarbetarundersökningen. Inom utbildningsområdet har staden till stor del övergått 
till digitala utbildningar och implementering av en gemensam kompetensportal pågår. 

Den årliga löneöversynsprocessen genomfördes under våren. För de verksamheter som har möjlighet att erbjuda 
medarbetare distansarbete, fortlöper denna process utifrån stadens anvisning för distansarbete. Stadens chefer 
har vidareutvecklat sina kunskaper inom ledarskap och förändringsledning och delat med sig av sina erfarenheter 
inom området genom deltagande i stadens ledarforum. I syfte att öka den interna rörligheten har utbildningen 
"leda utan chefskap" genomförts. 

Verksamheten gynnas av att människor har olika bakgrund med skilda erfarenheter och synsätt. Genom att aktivt 
arbeta med lika rättigheter och möjligheter på arbetsplatsen skapas förutsättningar för alla medarbetare att uppnå 
sin fulla potential. 

En god och inspirerade arbetsmiljö är en förutsättning för att uppfattas som en attraktiv arbetsgivare. Arbetet 
med att skapa och upprätthålla en god arbetsmiljö är en del i det löpande dagliga arbetet. Staden vill erbjuda 
distansarbete och har därav tagit fram en anvisning för distansarbete. Många medarbetare verkar numera i en 
digital arbetsmiljö och utvärdering och uppföljning blir viktigt för att dra lärdomar och för att skapa en god 
framtida arbetsplats. 

Medarbetare 

Antalet tillsvidareanställda i staden är 2 070 per 31 augusti 2022. Staden har fortsatt fokus på att minska antalet 
visstidsanställningar för att möjliggöra för fler heltidsanställningar. En stor del av den verksamhet som bedrivs av 
staden utförs av externa utförare. 

Tvärsektoriella frågor 

I Solna stads verksamhetsplan och budget har de tvärsektoriella frågorna - internationellt arbete, 
likabehandlingsarbete samt miljö- och klimatarbetet - integrerats i stadens styrsystem. Utgångspunkten är att 
arbetet med de tvärsektoriella frågorna ska bidra till stadens vision och mål. Nämnderna har uppgiften att i 
arbetet med verksamhetsplan och budget inkludera tvärsektoriella aktiviteter, som effektivt stödjer nämndens 
måluppfyllelse. 

Det internationella arbetet ska användas som en metod för verksamhets- och kvalitetsutveckling. Genom att göra 
internationella jämförelser och identifiera goda exempel skapas förutsättningar för att lära av andra och 
samarbeta kring gemensamma utmaningar. Det internationella utbytet är även ett verktyg för att rusta barn och 
ungdomar för en framtid i en värld med täta kontakter över nations- och kulturgränser. 

Likabehandlingsarbetet utgår från diskrimineringslagen som förbjuder diskriminering som har samband med kön, 
könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, 
funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. Staden ska arbeta proaktivt med samtliga 
likabehandlingsperspektiv för att alla medborgare ska få likvärdigt bemötande och service. 
Likabehandlingsarbetet ska vara del av verksamhets- och kvalitetsutvecklingen. 

Miljö- och klimatarbetet utgår från den av kommunfullmäktige antagna miljöpolicyn med fokus på områdena hållbar 
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stadsutveckling, effektiv resursanvändning och god livsmiljö. Miljöpolicyn konkretiseras genom ett antal 
övergripande strategidokument som miljöstrategi, klimatstrategi och dagvattenstrategi. Miljö- och klimatarbetet 
är en del av verksamhets- och kvalitetsutvecklingen. 

Konkurrensutsättning 

Solna stads inriktning är att verksamhet ska kunna konkurrensutsättas för att eftersträva kvalitetsutveckling och 
kostnadseffektivitet i de av staden finansierade verksamheterna. 

Respektive nämnd ska, i samband med verksamhetsplanerings- och budgetarbetet, identifiera och analysera 
behovet av upphandlingar och konkurrensutsättning samt ta fram en konkurrensplan. Framtagen konkurrensplan 
ingår som en obligatorisk del i nämndens verksamhetsplan och budget. Av nämndens konkurrensplan ska framgå 
vilka befintliga avtal som ska upphandlas på nytt. Dessutom ska nya upphandlingsbehov framgå. Utifrån 
nämndernas konkurrensplaner identifierar kommunstyrelsen, genom stadsledningsförvaltningen, stadens 
gemensamma upphandlings- och inköpsbehov. 

I nämndernas planeringsprocess ingår även att planera för uppföljning av befintliga avtal. Avtalsuppföljning ska 
ske i enlighet med stadens riktlinjer för upphandling och inköp samt anvisningar för avtals- och 
entreprenaduppföljning. 

Intern kontroll 

Styrelse och nämnder ska, som en del av verksamhetsplanerings- och budgetarbetet, arbeta med sin interna 
kontroll samt genomföra en risk- och väsentlighetsanalys och ta fram en plan för intern kontroll. Framtagen 
internkontrollplan med tillhörande analys ingår som obligatorisk del i respektive nämnds verksamhetsplan och 
budget. Genomförande av risk- och väsentlighetsanalys, upprättande av plan för intern kontroll och 
återrapportering ska genomföras i enlighet med reglemente och anvisning för intern kontroll. 

Kommunala företag och kommunalförbund 

 

Delar av Solna stads verksamheter bedrivs i aktiebolag, kommunalförbund eller stiftelseform. Många av dessa 
verksamheter påverkas av stadens och regionens tillväxt. Det gäller bolagen Solna Vatten AB och Norrenergi AB 
som försörjer stadsdelarna i Solna med vatten, avlopp, fjärrvärme och fjärrkyla i takt med att staden växer, men 
även kommunalförbunden Norrvatten och Käppala. 

Bostadsstiftelsen Signalisten har, som allmännyttigt bostadsföretag, en uppgift i stadens bostadsplanering. 
Signalisten har en stor andel fastigheter, som är i behov av upprustning, vilket tillsammans med planerna på 
nybyggnation innebär en stor utmaning för Signalisten. Det handlar om att kunna möta dessa behov med en 
fortsatt god ekonomi. 

Kommunstyrelsen ansvarar för att företagen sköter verksamheten på ett ändamålsenligt sätt och att tillräcklig 
samordning sker med övrig kommunal verksamhet. Stadens styrning utgår ifrån lagstiftning inom området och 
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de styrdokument som särskilt utfärdats av kommunfullmäktige i form av företagspolicy, bolagsordningar, 
ägardirektiv, särskilda direktiv, avtal eller förbundsordningar och medlemsdirektiv. 

Under hösten 2021 presenterades utredningen ”En god kommunal hushållning”. Utredningen föreslog bland 
annat att god kommunal hushållning även ska omfatta sådan verksamhet som bedrivs genom hel- och delägda 
kommunala bolag samt kommunala stiftelser. Stadsledningsförvaltningen följer vilka implikationer ett eventuellt 
lagförslag utifrån utredningen kan få för den kommunala bolagsstyrningen. 

Uppsiktsplikten fullgör kommunstyrelsen genom att krav ställs på företagen om att lämna löpande information 
från sin verksamhet enligt ett fastställt rapporteringssystem. För stiftelser gäller särskilda stadgar. 
Ägarförhållandena varierar i de olika bolag och förbund som ingår i stadens koncern och därmed även formerna 
för uppsikt. Privata utförare ägs inte av staden utan dessa företag driver verksamhet på stadens uppdrag, 
upphandlade i konkurrens. 

Bostadsstiftelsen Signalisten 

Bostadsstiftelsen Signalisten är ett allmännyttigt bostadsföretag i form av en stiftelse till vilken staden tillskjutit 
hela grundfondskapitalet. Signalisten betraktas ur koncernsynpunkt som ett helägt företag. Från och med år 2001 
ingår även det helägda dotterbolaget Solnabostäder AB. Signalisten äger och förvaltar cirka 4 000 
bostadslägenheter och 300 verksamhets- och lagerlokaler samt cirka 6 000 bilplatser inklusive de 
parkeringsplatser som Signalisten hyr från Solna stad. 

Norrenergi AB 

Norrenergi AB bildades år 2004 och ägs till 2/3 av Solna stad och till 1/3 av Sundbybergs stad. Norrenergi AB 
producerar, köper, distribuerar och säljer fjärrvärme och fjärrkyla till kunder inom Solna och Sundbyberg med 
angränsande områden. Sedan 2016 finns avtal mellan Norrenergi AB och Stockholm Exergi (tidigare Fortum 
Värme) om produktionssamverkan. 

År 2017 fattade kommunfullmäktige i Solna och kommunfullmäktige i Sundbyberg beslut om att genomföra en 
nedströmsfusion av Norrenergi och Miljö AB med dotterbolaget Norrenergi AB. Fusionen genomfördes 2018 
och har medfört minskad skuldsättning och konsolidering av bolagets tillgångar, vilket möjliggjort utdelning från 
Norrenergi AB till ägarna Solna stad och Sundbybergs stad. 

Solna Vatten AB 

Solna Vatten AB är helägt av Solna stad och driver sedan år 1995 vatten- och avloppsverksamheten i Solna. 
Bolagets uppgift är att förse stadens invånare med dricksvatten samt att transportera avloppsvatten till 
reningsverk. Vattnet köps från kommunalförbundet Norrvatten och avloppsvattnet tas om hand och renas av 
kommunalförbundet Käppalaförbundet. Bolaget är helägt av Solna stad och drivs både med egen personal och 
genom uppdragsavtal med staden. För drift och underhåll av VA-nätet finns från år 2018 ett flerårsavtal med 
extern leverantör. 

Råsunda Förstads AB 

Råsunda Förstads AB är helägt av Solna stad och dess verksamhet omfattar i huvudsak förvaltning av egna 
fastigheter. Bolaget förvaltar de tre fastigheterna stadshuset, biblioteket och Industriviadukten samt mark och 
byggnader vid Överjärva Gård. 

Råsunda Förstads AB äger sedan år 2005 samtliga aktier i dotterbolaget Överjärva Gård AB, som bedriver 
naturskola för barn och ungdomar och ordnar kursdagar för förskolor och skolor. 

Norrvatten 

Norrvatten är ett kommunalförbund som bildades 1926 och förser medlemskommunerna Danderyd, Knivsta, 
Järfälla, Norrtälje, Sigtuna, Sollentuna, Solna, Sundbyberg, Täby, Upplands-Bro, Upplands Väsby, Vallentuna, 
Vaxholm och Österåker med dricksvatten. Solna stads andel av förbundets tillgångar är 19,4 procent vid 2021 års 
utgång. 

Käppalaförbundet 

Käppalaförbundet är ett kommunalförbund vars medlemskommuner är Danderyd, Lidingö, Nacka, Sigtuna, 
Sollentuna, Solna, Täby, Upplands-Bro, Upplands Väsby, Vallentuna och Värmdö. Käppalaförbundet bildades 
1957 och har som uppdrag att ta hand om och rena avloppsvattnet från medlemskommunerna. Avloppsvattnet 
leds till förbundets reningsverk, Käppalaverket, på Lidingö. Solna stads andel av förbundets tillgångar är 18,5 
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procent vid 2021 års utgång. 

Storstockholms brandförsvar  

I kommunalförbundet Storstockholms brandförsvar ingår kommunerna Danderyd, Lidingö, Solna, Stockholm, 
Sundbyberg, Täby, Vallentuna, Vaxholm, Värmdö och Österåker. Förbundet ska skapa trygghet för de som bor 
och vistas i medlemskommunerna samt verka för ökad riskmedvetenhet, minskad sårbarhet samt färre olyckor 
och skador i samhället. Stadens andel är cirka 5 procent. 

SÖRAB 

SÖRAB (Söderhalls Renhållningsverk AB) bildades 1978. Företaget är ett samarbete mellan tio kommuner i 
Stockholms län. SÖRAB har som uppgift att driva regionala avfallsanläggningar. Solna stads aktiekapital i 
företaget uppgår till 0,4 mkr. Stadens andel är cirka 5 procent. 

Solna Tenniscenter AB 

Solna Tenniscenter AB startade 1985. De fyra intressenterna i klubben är Solna stad, Huvudsta tennisklubb, SJ 
tennisklubb och Solna tennisklubb. Solna stads aktiekapital i företaget uppgår till 0,03 mkr och ägarandelen är 30 
procent. 

Stockholmsregionens Försäkring AB 

Stockholmsregionens Försäkring AB bildades 2008 och är ett kommungemensamt försäkringsbolag inom 
Stockholms län. Företaget ägs av tjugo kommuner inom Stockholms län. Solna stads aktiekapital i företaget 
uppgår till 6,2 mkr och ägarandelen är 6 procent. 

Ekonomi 

Resultatbudget 

mkr 2022 2023 2024 2025 

Verksamheten (intäkter/kostnader) -3 062 -3 307 -3 398 -3 490 

Avskrivningar -195 -185 -185 -185 

Jämförelsestörande poster 0 0 0 0 

Verksamhetens nettokostnader -3 257 -3 492 -3 582 -3 674 

Skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning 3 292 3 555 3 593 3 671 

Verksamhetens resultat 36 63 11 -3 

Finansiella intäkter och kostnader 59 32 64 78 

Resultat efter finansiella poster 95 95 75 75 

Extraordinära poster (netto) 0 0 0 0 

Årets resultat 95 95 75 75 

Resultat efter balanskravsjusteringar 95 95 75 75 

Resultat efter balanskravsjusteringar och synnerliga skäl 95 95 75 75 

  

Kassaflödesanalys 

mkr 2022 2023 2024 2025 

Den löpande verksamheten     

Verksamhetens intäkter/kostnader -3 062 -3 307 -3 398 -3 490 

Jämförelsestörande poster 0 0 0 0 

Skatteintäkter/generella statsbidrag/utjämning 3 292 3 555 3 593 3 671 

Finansiella intäkter/kostnader 59 32 64 78 

Kassaflöde från den löpande verksamheten 290 280 260 260 

Investeringar     

Inköp av materiella anläggningstillgångar/investeringsbidrag -188 -293 -190 -160 

Inköp/försäljning av finansiella anläggningstillgångar -101 13 -70 -100 

Kassaflöde från investeringsverksamheten -290 -280 -260 -260 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 0 0 0 0 

Årets kassaflöde/förändring av likvida medel 0 0 0 0 

  



 

26 

S
o

ln
a stad

 - S
o
ln

a stad
s v

erk
sam

h
etsp

lan
 o

ch
 b

u
d

g
et 2

0
2

3
 m

ed
 in

rik
tn

in
g
 fö

r 2
0
2
4

-2
0
2
5
 

 

Driftbudget 

tkr 2022 2023 2024 2025 

Kommunstyrelsen -140 066 -144 303 -146 269 -148 265 

Revision -1 616 -1 848 -1 867 -1 885 

Byggnadsnämnden -7 808 -7 148 -7 220 -7 292 

Tekniska nämnden -23 765 -44 156 -24 397 -24 641 

Kultur- och fritidsnämnden -148 351 -168 786 -170 474 -172 179 

Skolnämnden -974 944 -1 042 870 -1 113 751 -1 152 974 

Barn- och förskolenämnden -536 190 -573 582 -606 876 -618 213 

Kompetensnämnden -41 561 -42 516 -43 124 -43 884 

Socialnämnden -226 201 -227 391 -227 947 -231 474 

Familjerättsnämnden -4 535 -4 640 -4 702 -4 775 

Omvårdnadsnämnden -920 230 -938 473 -958 238 -982 873 

Miljö- och hälsoskyddsnämnden -10 626 -13 058 -13 188 -13 320 

Summa -3 035 894 -3 208 772 -3 318 053 -3 401 776 

  

Driftbudget per nämnd 

tkr     

Kommunstyrelsen 2022 2023 2024 2025 

Ram -123 052 -95 135 -95 634 -97 020 

Generell kompensation -1 084 -1 875 -1 385 -1 408 

Brandförsvar -34 931 -38 669 -39 249 -39 838 

Tillskott klimatfrämjande åtgärder -1 000    

Överfört ledningsrätter från byggnadsnämnden 2 000    

Avgår utökad medelsreserv 28 000    

Kompensation klimat-/miljöhandläggare till miljö- och 
hälsoskyddsnämnden 

 1 826   

Överfört planintäkter till byggnadsnämnden  -450   

Medelsreserv -10 000 -10 000 -10 000 -10 000 

Ny ram -140 066 -144 303 -146 269 -148 265 

     

Revision 2022 2023 2024 2025 

Ram -1 608 -1 616 -1 848 -1 867 

Generell kompensation -8 -32 -18 -19 

Ramjustering  -200   

Ny ram -1 616 -1 848 -1 867 -1 885 

     

Byggnadsnämnden 2022 2023 2024 2025 

Ram -5 769 -7 808 -7 148 -7 220 

Generell kompensation -39 -140 -71 -72 

Överfört ledningsrätter till kommunstyrelsen -2 000    

Överfört planintäkter från kommunstyrelse och miljö- och 
hälsoskyddsnämnden 

 800   

Ny ram -7 808 -7 148 -7 220 -7 292 

     

Tekniska nämnden 2022 2023 2024 2025 

Ram -16 341 -23 765 -44 156 -24 397 

Generell kompensation -77 -475 -242 -244 

Avgår tillfälliga tillskott 1 000    

Tillskott förbättrad luftkvalitet -1 000    

Tillskott förstärka skötsel i Råstasjöns och Igelbäckens naturreservat -1 000    

Kompensation kapitalkostnader -6 347    

Tillskott kvalitetssäkra fastighet/stadsmiljö, luftkvalitet med mera  -5 000   

Kompensation internränta och el  -14 915   

Ramjustering avgiftstaxa   20 000  

Ny ram -23 765 -44 156 -24 397 -24 641 

     

Kultur- och fritidsnämnden 2022 2023 2024 2025 

Ram -146 569 -148 351 -168 786 -170 474 

Generell kompensation -733 -2 967 -1 688 -1 705 

Kompensation kapitalkostnader -1 050    

Tillskott fritidsbank, LOK-bidrag, avgiftsjusteringar med mera  -3 000   

Kompensation internränta, el och ny simhall  -14 468   

Ny ram -148 351 -168 786 -170 474 -172 179 

     

Skolnämnd 2022 2023 2024 2025 
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tkr     

Ram -932 729 -974 944 -1 042 870 -1 113 751 

Volymberäknad kompensation -19 965 -27 926 -20 881 -19 224 

Tillskott kvalitetssäkring skola -25 000    

Avgår tillfälliga tillskott 2 750    

Tillskott skolsatsning  -40 000 -50 000 -20 000 

Ny ram -974 944 -1 042 870 -1 113 751 -1 152 974 

     

Barn- och förskolenämnd 2022 2023 2024 2025 

Ram -520 554 -536 190 -573 582 -606 876 

Volymberäknad kompensation -4 886 -5 392 -5 294 -11 337 

Tillskott kvalitetssäkring av förskolan -15 000    

Avgår tillfälliga tillskott 4 250    

Tillskott kvalitetssäkring av förskolan  -32 000 -28 000  

Ny ram -536 190 -573 582 -606 876 -618 213 

     

Kompetensnämnden 2022 2023 2024 2025 

Ram -41 047 -41 561 -42 516 -43 124 

Volymberäknad kompensation -514 -955 -608 -760 

Ny ram -41 561 -42 516 -43 124 -43 884 

     

Socialnämnden 2022 2023 2024 2025 

Ram -229 829 -226 201 -227 391 -227 947 

Volymberäknad kompensation -2 372 -5 190 -3 056 -3 526 

Ramjustering försörjningsstöd 6 000    

Ramjustering  4 000 2 500  

Ny ram -226 201 -227 391 -227 947 -231 474 

     

Familjerättsnämnden 2022 2023 2024 2025 

Ram -4 487 -4 535 -4 640 -4 702 

Volymberäknad kompensation -49 -104 -62 -73 

Ny ram -4 535 -4 640 -4 702 -4 775 

     

Omvårdnadsnämnden 2022 2023 2024 2025 

Ram -933 882 -920 230 -938 473 -958 238 

Volymberäknad kompensation 13 152 -22 243 -22 264 -24 636 

Tillskott kvalitetssäkring äldreomsorg, hemtjänst och LSS -10 000    

Avgår tillfälliga tillskott 10 500    

Ramjustering  4 000 2 500  

Ny ram -920 230 -938 473 -958 238 -982 873 

     

Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2022 2023 2024 2025 

Ram -10 573 -10 626 -13 058 -13 188 

Generell kompensation -53 -256 -131 -132 

Tillskott klimat-/miljöhandläggare från kommunstyrelsen  -1 826   

Överfört planintäkter till byggnadsnämnden  -350   

Ny ram -10 626 -13 058 -13 188 -13 320 

 

Investeringsbudget 

tkr 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

Kommunstyrelsen 5 400 100 000 35 000 5 000 5 000 5 000 

Byggnadsnämnden 100 0 0 0 0 0 

Tekniska nämnden 170 600 183 000 145 000 145 000 145 000 145 000 

Kultur- och fritidsnämnden 4 200 3 200 3 200 3 200 3 200 3 200 

Skolnämnden 5 000 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 

Barn- och förskolenämnden 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 

Kompetensnämnden 100 0 0 0 0 0 

Socialnämnden 200 100 100 100 100 100 

Familjerättsnämnden 100 0 0 0 0 0 

Omvårdnadsnämnden 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 

Miljö- och hälsoskyddsnämnden 100 0 0 0 0 0 

Summa 188 300 292 800 189 800 159 800 159 800 159 800 

Anm: I tekniska nämndens budget ingår även affärsverksamhetens investeringar. Den förändrade 
gränsdragningen mellan investering och drift innebär lägre behov och därmed belopp för flertalet nämnder år 
2023 och framåt jämfört med år 2022. 
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Investeringsbudget per nämnd 

tkr 2023 

Kommunstyrelsen 100 000 

Digitalisering, kapitalinventarier 5 000 

Ny skola Järvastaden 95 000 

  

Tekniska nämnden 183 000 

Fastighet 110 000 

Verksamhetsanpassningar  

Om- och nybyggnation  

Utemiljö  

Byggnad utvändigt tak  

Byggnad utvändigt övrigt  

Byggnad invändigt  

VA, VVS, kyl- och processmediesystem  

Ventilation  

Elsystem  

Tele, data, larm  

Övrig planerad upprustning  

Ombyggnad Vasalundshallen  

Stadsmiljö 25 000 

Gata och trafik  

Park och mark  

Renhållning  

Politiska satsningar 48 000 

Fastighet  

Energieffektiviseringar 5 000 

Solceller 5 000 

Förskolegårdar 3 000 

Upprustning idrottsplats 5 000 

Stadsmiljö  

Genomföra cykelplan 25 000 

Återplantering i stadsmiljön 3 000 

Förbättra vattenkvaliteten 2 000 

  

Kultur- och fritidsnämnden 3 200 

Idrottsplatser, kapitalinventarier 3 000 

Konstverksamhet 200 

  

Skolnämnden 4 000 

Kapitalinventarier 4 000 

  

Barn- och förskolenämnden 1 000 

Kapitalinventarier 1 000 

  

Socialnämnden 100 

Kapitalinventarier 100 

  

Omvårdnadsnämnden 1 500 

Kapitalinventarier 1 500 

  

Summa 292 800 

  

Stadsövergripande styrande dokument 

Solna stads viktigaste styrande dokument är verksamhetsplan och budget som beslutas av kommunfullmäktige i 
november varje år. Därutöver finns ett antal stadsövergripande styrande dokument. 

Styrande dokument per område Beslutad av Beslutsdatum Lagkrav 

ARBETSGIVARE    

HR-policy KF 2021-12-20  

HR-strategi KS 2021-12-20  

Plan för lika rättigheter och möjligheter på arbetsplatsen KS AU 2019-12-16 Ja 

Riktlinjer för det systematiska arbetsmiljöarbetet KS AU 2013-09-09 Ja 

Riktlinjer för bisyssla KS 2012-10-15  

Riktlinjer för resor KS 2019-04-15  

Riktlinjer för representation, gåvor, sponsring och mot mutor KS 2019-10-14  
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Styrande dokument per område Beslutad av Beslutsdatum Lagkrav 

EKONOMI OCH VERKSAMHET    

Attestreglemente KS 2020-11-16 Ja 

Borgenspolicy KF 2017-01-30  

Finanspolicy KF 2021-11-29  

Riktlinjer för medelsförvaltning KS 2021-11-15  

Företagspolicy KF 2004-03-29 Ja 

Internkontrollreglemente KF 2012-10-29 Ja 

Kvalitetspolicy och strategi KF 2009-03-29  

Strategi för upphandling och inköp KS 2021-06-21  

Program för uppföljning av kommunalt och privat driven verksamhet KS 2021-06-21 Ja 

Riktlinjer för internationellt arbete KS 2014-03-17  

Riktlinjer för nationella minoriteters rättigheter KS 2019-06-17  

Riktlinjer för likabehandlingsarbete KS 2014-03-17  

IT OCH KOMMUNIKATION    

Kommunikationspolicy KF 2009-06-15  

IT-policy KF 2019-06-17  

Informationssäkerhetspolicy KF 2018-05-28  

Riktlinjer för IT och informationssäkerhet KS 2019-06-03  

Riktlinjer för dataskyddsförordningen, GDPR KS 2018-05-14  

MILJÖ OCH BYGGANDE    

Avfallsplan 2021-2032 KF 2020-11-30 Ja 

Lokala föreskrifter för Solna stads avfallshantering KF 2021-12-20 Ja 

Översiktsplan 2030 KF 2020-05-25 Ja 

Energipolicy KF 2018-05-28 Ja 

Riktlinjer för energiarbetet KS 2018-03-26  

Dagvattenstrategi KS 2017-12-04  

Grönplan KS 2020-10-12  

Cykelplan KS 2016-05-16  

Genomförandeprogram för cykelplan KS 2020-12-21  

Trafikplan KS 2021-11-15  

Riktlinjer för bostadsförsörjning 2022-2026 KF 2022-02-28 Ja 

Riktlinjer för markanvisning och exploateringsavtal KS 2018-02-19 Ja 

Arkitekturprogram BN 2022-04-06  

Lokalförsörjningsstrategi KS 2014-05-12  

Ledningspolicy och samlingskarta KF 2001-01-29  

Miljöpolicy KF 2015-08-31  

Strategi för Solna stads miljöarbete KS 2020-05-11  

Strategi för minskad klimatpåverkan och anpassning till ett förändrat klimat KS 2019-12-16  

Strategi för hälsosam och hållbar mat KS 2020-11-16  

TRYGGHET OCH SÄKERHET    

Trygghetspolicy KF 2008-03-31  

Policy för förebyggande arbete mot droger KF 2004-04-26  

Krishanteringsplan KF 2019-04-08 Ja 

Solna stads krisberedskapsarbete 2020-2022 KF 2020-12-21 Ja 

Förutsättningar och riktlinjer för allmän kameraövervakning KS 2007-06-18  

Riktlinjer för riskhantering, säkerhetsarbete och försäkringsskydd KS 2012-02-06  

Strategi för att motverka våldsbejakande extremism KS 2017-04-10  

Strategi för att motverka hedersrelaterat våld och förtryck KS 2018-11-12  

Riktlinjer för arbetet med nationella minoriteters rättigheter KS 2019-06-17  

ÖVRIGT    

Arkivreglemente KF 2020-05-25 Ja 

Dokumenthanteringsplan för upphandling KS 2018-03-26  

Dokumenthanteringsplan för HR KS 2018-10-15  

Kommunfullmäktiges arbetsordning 2018-2022 KF 2021-04-12  

Riktlinjer för deltagande på distans vid kommunfullmäktiges sammanträden KF 2021-02-22  

Riktlinjer för ersättningsskanning KS 2022-06-20  

LOKALA FÖRESKRIFTER    

Lokala ordningsföreskrifter KF 2022-04-04 Ja 

Lokala miljö- och hälsoskyddsföreskrifter KF 2016-05-30 Ja 

Lokala ordningsföreskrifter för torghandel KF 1996-03-25 Ja 

Lokala ordningsföreskrifter för avfallshantering KF 2017-04-24 Ja 

Allmänna bestämmelser för VA (ABVA) Solna Vatten 2011-03-01 Ja 

Igelbäckens naturreservat KF 2004-06-21 Ja 

Råstasjöns naturreservat KF 2017-12-18 Ja 

Ulriksdals naturreservat Länsstyrelsen 2016-04-28 Ja 

Ulriksdals vattenskyddsområde Länsstyrelsen 1995-06-22 Ja 

Frösundaviks vattenskyddsområde Länsstyrelsen 1992-06-22 Ja 
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Taxor och avgifter 

I kommunallagen står att ”Kommuner och regioner får ta ut avgifter för tjänster och nyttigheter som de 
tillhandahåller. För tjänster eller nyttigheter som de är skyldiga att tillhandahålla får dock avgifter endast tas ut 
om det följer av lag eller annan författning." 

För all kommunal verksamhet gäller självkostnadsprincipen i kommunallagen, det vill säga att kommuner och 
regioner inte får ta ut högre avgifter än som svarar mot kostnaderna för de tjänster eller nyttigheter som de 
tillhandahåller (självkostnaden). Av betydelse för avgiftsuttaget i enskilda fall är den så kallade likställighetsprincipen, 
som innebär att kommuner och regioner ska behandla sina medlemmar lika, om det inte finns sakliga skäl för 
något annat. I tabellen nedan framgår de områden, där Solna stad tar ut taxor och avgifter. 

Solna stads taxor fastställs av kommunfullmäktige och intäkterna från de taxebundna avgifterna tillfaller 
respektive styrelse/nämnd. Väsentliga förändringar i taxeintäkter beaktas i de ekonomiska förutsättningarna för 
nämnderna. Stadens taxor och avgifter ska harmonisera med den nivå som gäller i närliggande och likartade 
kommuner i Stockholms län. De ska också vara effektiva, enkla och transparenta. Nämnderna ska innan förslag 
till nya eller förändrade taxor samråda med kommunstyrelsen. Översyn av taxor och avgifter är en del av det 
årliga arbetet med verksamhetsplan och budget. 

Samtliga taxor och avgifter är beslutade av kommunfullmäktige förutom "Prövning vuxenutbildningen", som har 
beslutats av kompetensnämnden. 

Taxor och avgifter Beslutsdatum Gäller från 

ALLMÄN HANDLING   

Avskrifter, kopior, utskrifter 1996-11-25 1996-11-25 

BARN- OCH SKOLBARNSOMSORG   

Förskola 2020-11-30 2021-01-01 

Skolbarnsomsorg/fritidshem 2015-11-30 2016-01-01 

Ansökan om tillstånd till fristående förskolor 2022-11-28 2023-01-01 

BIBLIOTEK OCH KULTUR   

Biblioteksverksamhet 2022-11-28 2023-01-01 

Kulturskola 2022-11-28 2023-01-01 

Kulturverksamhet 2022-11-28 2023-01-01 

BO OCH BYGGA   

Bygglov och detaljplaner 2022-11-28 2023-01-01 

Kart- och mätverksamhet 2022-11-28 2023-01-01 

Upplåtelse av offentlig plats 2022-11-28 2023-01-01 

Parkering 2019-05-27 2019-10-01 

Felparkering 2018-11-26 2019-01-01 

Trafik och väghållning 2017-11-27 2018-01-01 

FAMILJ   

Familjerådgivning 2012-11-26 2013-01-01 

FRITID   

Bad 2022-11-28 2023-01-01 

Idrott 2022-11-28 2023-01-01 

Samlingslokaler 2017-11-27 2018-01-01 

MILJÖ OCH HÄLSA   

Avfallshantering 2022-11-28 2023-01-01 

Livsmedelskontroll 2022-11-28 2023-01-01 

Storstockholms brandförsvar 2021-06-21 2022-01-01 

Tillsyn enligt miljöbalken, strålskyddsbalken och lagen om sprängämnesprekursorer 2022-11-28 2023-01-01 

SERVERINGS- OCH FÖRSÄLJNINGSTILLSTÅND   

Serveringstillstånd 2014-12-15 2015-01-01 

Tillstånd bedriva tobaksförsäljning 2019-05-27 2019-07-01 

Tillsyn försäljning av tobak, elektroniska cigaretter, folköl och receptfria läkemedel 2018-11-26 2019-01-01 

Tillsyn försäljning av tobaksfria nikotinprodukter 2022-11-28 2023-01-01 

UTBILDNING   

Prövning vuxenutbildningen 2011-05-18 2012-01-01 

VATTEN OCH AVLOPP   

Vatten och avlopp 2008-02-18 2008-08-01 

ÄLDREOMSORG   

Hemtjänst 2016-05-30 2016-07-01 

Vård- och omsorgsboende 2016-05-30 2016-07-01 

Välfärdsteknik 2022-04-04 2022-04-04 

  



 
SOLNA STAD 
 

Protokollsutdrag 2022-10-17  
 SID 1 (2) 

 

 
Signatur  

Kommunstyrelsen  
 

§ 105 
Verksamhetsplan och budget för kommunstyrelsen 2023 
(KS/2022:2) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen fastställer förvaltningens förslag till verksamhetsplan och budget 
inklusive mål, ekonomiska ramar, konkurrensplan och internkontrollplan. 
 
Sammanfattning 
Kommunstyrelsen beslutade i juni 2022 om planeringsförutsättningarna för 
verksamhetsplan och budget 2022 med inriktning för 2023 och 2024. 
Kommunstyrelsen har beslutat om fyra övergripande mål för staden, som också utgör 
kommunstyrelsens nämndmål: 
 
• Solna stads verksamheter ska hålla god kvalitet och hushålla med stadens resurser. 
• Solna stad ska vara en stad som kännetecknas av mångfald, kreativitet och 
upplevelser. 
• Solna ska vara en attraktiv och trygg stad att leva och verka i. 
• Solna ska växa ihop och utvecklas på ett ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbart 
sätt. 
 
Kommunstyrelsens budgetram 2023 är 145,3 mkr. Förutom justeringar för pris- och 
löneuppräkningar (2 %) innehåller budgeten justeringar (0,5 mkr) till följd av ändrad 
fakturahantering samt en justering (0,8 mkr) för personal som har bytt förvaltning. 
 
Kommunstyrelsens investeringsbudget uppgår till 100,0 mkr, varav 95,0 mkr avser ny 
skola i Järvastaden och 5,0 mkr avser stadsövergripande it-investeringar i digitalisering 
och välfärdsteknik. 
 
Nämnden ska, med utgångspunkt från stadens övergripande mål/nämndmålen och 
föreslagna ekonomiska ramar, precisera och fastställa en verksamhetsplan och budget. I 
detta arbete ska även hänsyn tas till viktiga förändringar i omvärlden såsom ändringar i 
lagstiftningen och förändringar i befolkningsstrukturen. Nämnden ska också till sin 
budget och verksamhetsplan besluta om åtagande med efterföljande 
kvalitetsdeklarationer. 
 
Bland framtida utmaningar finns att säkerställa att Solna kan möta det tuffare 
konjunktur- och arbetsmarknadsläget, som också påverkar stadens ekonomiska 
förutsättningar. Staden kommer att behöva identifiera arbetet med att skapa 
förutsättningar för nya jobb och rusta Solnaborna för en delvis förändrad 
arbetsmarknaden. Staden kommer också att behöva fortsätta arbetet med att utveckla 
stadens verksamheter och arbetssätt för att kunna möta de ökade välfärdsbehoven som 
följer av den demografiska utvecklingen. Även Solnas fortsatta tillväxt och trafiken är 
en fortsatt stor utmaning för staden. 

I 



 
  SID 2 (2) 

  
   

 

 
 Signatur  
 

 
Revisionen har en egen budgetram och redovisas i särskild rapport. 
 
Röstförklaring  
Sara Kukka-Salam (S) deltar inte i beslutet enligt bilaga 1.  
 
Sandra Lindström (V) deltar inte i beslutet enligt bilaga 2.  
 
 
 
 
  



Kommunstyrelsen 17 oktober 2022 
Ärende 6 Verksamhetsplan och budget för Kommunstyrelsen 

KS/2022:2 

Röstförklaring 

Vi deltar inte i beslutet om kommunstyrelsens verksamhetsplan och budget för 2023, utan 
inkommer till kommunfullmäktige i november med eget budgetförslag. 

Solna 17 oktober 2022 

Sara Kukka-Salam 
Socialdemokraterna    

Bilaga 1 till KS/2022-10-17 § 105

.. :,a 
~• Socialdemokraterna 



Solna 17 oktober 2022 
Kommunstyrelsen, ärende 6 

Verksamhetsplan och budget 2023 
KS/2022:2 

Röstförklaring 

Vänsterpartiet deltar inte i beslutet om kommunstyrelsens verksamhetsplan och 
budget för 2023. Vi hänvisar till ett eget budgetförslag som kommer att lämnas vid 
senare tillfälle. 

Sandra Lindström 
Vänsterpartiet 

Bilaga 2 till KS/2022-10-17 § 105



f-i SOLNA STAD 
STADSL[DN NGS1ÖRVALTN I\G::::N 

Datum : 

Plats: 

Ärende: 

Parter: 

Närvarande: 

§1 

FÖRHANDLINGSPROTOKOLL 

MBL§ll 

Verksamhetsplan och budget för 

kommunstyrelsen för 2023 

2022-09-30 

1(2) 

Solna stadshus/Digitalt via Teams 

Kommunstyrelsens verksamhetsplan och budget 
2023 

Solna stad, Stadsledningsförvaltningen 
Akademikerförbundet SSR 
Akavia 
Kommunal 

Lärarförbundet 
Lärarnas Riksförbund 
Naturvetarna 
Skolledarna 
Vision 

Sta dsled ni ngsförva ltni ngen: 
Christer Lindberg 
Stina Wickman 

Akademikerförbundet SSR - Johan Selander 
Akavia - Cecilia Hallander 
Kommunal -Jeanette Hjalmarsson 
Lärarförbundet - Kristina Karhunen 
Lärarnas Riksförbund - Zaradacht Yousef 
Naturvetarna - Malin Lyckdal 
Skolledarna - Mariana Berlin 
Vision - Marika Lindhagen 

Arbetsgivaren har påkallat förhandling angående kommunstyrelsens verksamhetsplan och budget 

för år 2023 (Bilaga 1). 

§2 
De fackliga organisationerna tar del av utskickat förslag avseende kommunstyrelsens 
verksamhetsplan och budget 2023. 

§3 

Förhandlingen avslutas 2020-09-30. 



Stadsledningsförvaltningen 

~~ .. LO.r.·.-.e-~ .. ::---.. --
Stina Wickman 

Akademikerförbundet SSR 

Johan Selander 

Akavia 

Cecilia Hallander 

Kommunal 

Jeanette Hjalmarsson 

Lärarförbundet 

Kristina Karhunen 

Lärarnas Riksförbund 

Zaradacht Yousef 

Naturvetarna 

Malin Lyckdal 

Skolledarna 

Mariana Berlin 

Vision 

Marika Lindhagen 

FÖRHANDLINGSPROTOKOLL 

MBL§ll 

Verksamhetsplan och budget för 
kommunstyrelsen för 2023 

2(2) 



Stina Wickman 

Från: 

Skickat: 
Till: 

Kopia: 
Ämne: 

Härmed Signerar jag protokollet. 
Kommunal 
Jeanette Hjalmarsson 

Skickat från Outlook för iOS 

Jeanette Hjalmarsson 
den 5 oktober 2022 20:04 
Stina Wickman; Zaradacht Yousef; Marika Lindhagen; Johan Selander; Cecilia 
Hallander; Malin Lyckdal; Mariana Berlin; Kristina Karhunen 
Christer Lindberg 
Re: Protokoll verksamhetsplan och budget för kommunstyrelsen 2023 

Från: Stina Wickman <Stina.Wickman@solna.se> 
Skickat: Wednesday, October 5, 2022 4:19:27 PM 
Till: Zaradacht Yousef <Zaradacht.Yousef@solna.se>; Jeanette Hjalmarsson <Jeanette.Hjalmarsson@solna.se>; 
Marika Lindhagen <Marika.Lindhagen@solna.se>; Johan Selander <Johan.Selander@solna.se>; Cecilia Hallander 
<Cecilia .Hallander@solna .se>; Malin Lyckdal <Malin.Lyckdal@solna .se>; Mariana Berlin <Mariana .Berlin@solna.se>; 
Kristina Karhunen <Kristina.Karhunen@solna .se> 
Kopia: Christer Lindberg <Christer.Lindberg@solna.se> 
Ämne: Protokoll verksamhetsplan och budget för kommunstyrelsen 2023 

Hej 

Bifogar protokoll verksamhetsplan och budget för kommunstyrelsen 2023. Vänligen signera med vändande e-post. 

Mvh Stina 

Stina Wickman 
HR chef 
Stadsledningsförvaltningen 

SOLNA STAD 
Solna Stadshus 
072-583 20 60 
Stadshusgången 2, 17186 Solna 
Stina.wickman@solna.se 



Stina Wickman 

Från: 
Skickat: 
Till: 

Kopia: 
Ämne: 

Härmed signerar jag protokollet. 

Kristina Karhunen 
den 6 oktober 2022 05:34 
Jeanette Hjalmarsson; Stina Wickman; Zaradacht Yousef; Marika Lind hagen; Johan 
Selander; Cecilia Hallander; Malin Lyckdal; Mariana Berlin 
Christer Lindberg 
Re: Protokoll verksamhetsplan och budget för kommunstyrelsen 2023 

Vänligen Kristina Karhunen Ordförande Lärarbundet Solna 

Hämta Outlook for Android 

From: Jeanette Hjalmarsson <Jeanette.Hjalmarsson@solna.se> 
Sent: Wednesday, October 5, 2022 8:04:14 PM 
To: Stina Wickman <Stina.Wickman@solna .se>; Zaradacht Yousef <Zaradacht.Yousef@solna.se>; Marika Lind hagen 
<Marika.Lindhagen@solna.se>; Johan Selander <Johan .Selander@solna.se>; Cecilia Hallander 
<Cecilia.Hal lander@solna.se>; Malin Lyckdal <Malin.Lyckdal@solna.se>; Mariana Berlin <Mariana.Berlin@solna.se>; 
Kristina Karhunen <Kristina.Karhunen@solna.se> 
Cc: Christer Lindberg <Christer.Lindberg@solna.se> 
Subject: Re: Protokoll verksamhetsplan och budget för kommunstyrelsen 2023 

Härmed Signerar jag protokollet. 
Kommunal 
Jeanette Hjalmarsson 

Skickat från Outlook för i OS 

Från: Stina Wickman <Stina.Wickman@solna.se> 
Skickat: Wednesday, October 5, 2022 4:19:27 PM 
Till: Zaradacht Yousef <Zaradacht.Yousef@solna.se>; Jeanette Hjalmarsson <Jeanette.Hjalmarsson@solna .se>; 
Marika Lindhagen <Marika.Lindhagen@solna.se>; Johan Selander <Johan.Selander@solna.se>; Cecilia Hallander 
<Ceci lia.Hallander@solna.se>; Malin Lyckdal <Malin.Lyckdal@solna.se>; Mariana Berlin <Mariana.Berlin@solna.se>; 
Kristina Karhunen <Kristina.Karhunen@solna.se> 
Kopia: Christer Lindberg <Christer.Lindberg@solna.se> 
Ämne: Protokoll verksamhetsplan och budget för kommunstyrelsen 2023 

Hej 

Bifogar protokoll verksamhetsplan och budget för kommunstyrelsen 2023. Vänligen signera med vändande e-post. 

Mvh Stina 

Stina Wickman 
HR chef 
Stadsledningsförvaltningen 

r.:,.;;_,:.:;.~: a SOLNASTAD 

SOLNA STAD 



Stina Wickman 

Från: 
Skickat: 
Till: 

Kopia: 
Ämne: 

Signerar härmed protokollet. 

Mvh Cecilia Hallander 
Akavia 

Cecilia Hallander 
den 6 oktober 2022 07:56 
Stina Wickman; Zaradacht Yousef; Jeanette Hjalmarsson; Marika Lind hagen; Johan 
Selander; Malin Lyckdal; Mariana Berlin; Kristina Karhunen 
Christer Lindberg 
Sv: Protokoll verksamhetsplan och budget för kommunstyrelsen 2023 

Från: Stina Wickman <Stina.Wickman@solna .se> 
Skickat: den 5 oktober 2022 16:19 
Till: Zaradacht Yousef <Zaradacht.Yousef@solna.se>; Jeanette Hjalmarsson <Jeanette.Hjalmarsson@solna.se>; 
Marika Lindhagen <Marika.Lindhagen@solna.se>; Johan Selander <Johan.Selander@solna.se>; Cecilia Hallander 
<Cecilia .Hallander@solna.se>; Malin Lyckdal <Malin.Lyckdal@solna.se>; Mariana Berlin <Mariana.Berlin@solna .se>; 
Kristina Karhunen <Kristina.Karhunen@solna.se> 
Kopia: Christer Lindberg <Christer.Lindberg@solna.se> 
Ämne: Protokoll verksamhetsplan och budget för kommunstyrelsen 2023 

Hej 

Bifogar protokoll verksamhetsplan och budget för kommunstyrelsen 2023. Vänligen signera med vändande e-post. 

Mvh Stina 

Stina Wickman 
HR chef 
Stadsledningsförvaltningen 

! .-.- ··•"·"' 0 SOLNASTAD 

SOLNA STAD 
Solna Stadshus 
072-583 20 60 
Stadshusgången 2, 17186 Solna 
Stina. wickman @solna .se 



Stina Wickman 

Från: 
Skickat: 
Till: 
Ämne: 

Härmed signerar jag protokollet 

Med vänlig hälsning 

Zaradacht Yousef 

Föreningsombud 
Lärarnas Riksförbund 
Förste lä rare 
Ma, No, Te 

SOLNA STAD 

Zaradacht Yousef 
den 6 oktober 2022 08:05 
Stina Wickman 
Re: Protokoll verksamhetsplan och budget för kommunstyrelsen 2023 

Barn- och utbildningsförvaltningen 
Råsunda skola 

Kontaktcenter 08 - 746 10 00 
www.solna.se/bergshamraskolan 

Från: Stina Wickman <Stina.Wickman@solna .se> 
Skickat: onsdag 5 oktober 2022 16:19 
Till: Zaradacht Yousef <Zaradacht.Yousef@solna.se>; Jeanette Hjalmarsson <Jeanette.Hjalmarsson@solna.se>; 
Marika Lindhagen <Marika .Lindhagen@solna .se>; Johan Selander <Johan .Selander@solna .se>; Cecilia Hallander 
<Cecilia .Hallander@solna .se>; Malin Lyckdal <Malin.Lyckdal@solna .se>; Mariana Berlin <Mariana.Berlin@solna .se>; 
Kristina Karhunen <Kristina.Karhunen@solna.se> 
Kopia: Christer Lindberg <Christer.Lindberg@solna.se> 
Ämne: Protokoll verksamhetsplan och budget för kommunstyrelsen 2023 

Hej 

Bifogar protokoll verksamhetsplan och budget för kommunstyrelsen 2023. Vänligen signera med vändande e-post. 

Mvh Stina 

Stina Wickman 
HR chef 
Stadsledningsförvaltningen 

C SOLNA STAD 

SOLNA STAD 
Solna Stadshus 
072-583 20 60 
Stadshusgå nge n 2, 171 86 Solna 



Stina Wickman 

Från: 

Skickat: 
Till: 

Kopia: 
Ämne: 

Härmed signerar jag protokollet. 

Med vänliga hälsningar 
Malin Lyckdal 
Naturvetarna 

Malin Lyckdal 
den 6 oktober 2022 09:23 
Stina Wickman; Zaradacht Yousef; Jeanette Hjalmarsson; Marika Lindhagen; Johan 
Selander; Cecilia Hallander; Mariana Berlin; Kristina Karhunen 
Christer Lindberg 
Sv: Protokoll verksamhetsplan och budget för kommunstyrelsen 2023 

Från: Stina Wickman <Stina.Wickman@solna.se> 
Skickat: den 5 oktober 2022 16:19 
Till: Zaradacht Yousef <Zaradacht.Yousef@solna .se>; Jeanette Hjalmarsson <Jeanette.Hjalmarsson@solna .se>; 
Marika Lindhagen <Marika .Lindhagen@solna.se>; Johan Selander <Johan.Selander@solna .se>; Cecilia Hallander 
<Cecilia.Hallander@solna .se>; Malin Lyckdal <Malin.Lyckdal@solna.se>; Mariana Berlin <Mariana.Berlin@solna .se>; 
Kristina Karhunen <Kristina.Karhunen@solna.se> 
Kopia: Christer Lindberg <Christer.Lindberg@solna.se> 
Ämne: Protokoll verksamhetsplan och budget för kommunstyrelsen 2023 

Hej 

Bifogar protokoll verksamhetsplan och budget för kommunstyrelsen 2023. Vänligen signera med vändande e-post. 

Mvh Stina 

Stina Wickman 
HR chef 
Stadsledningsförvaltningen 

SOLNA STAD 
Solna Stadshus 
072-583 20 60 
Stadshusgången 2, 17186 Solna 
Stina.wickman@solna.se 



Stina Wickman 

Från: 

Skickat: 
Till: 

Kopia: 
Ämne: 

Härmed signerar jag protokollet. 
Mvh 
Johan Selander, SSR 

Johan Selander 
den 6 oktober 2022 12:09 
Jeanette Hjalmarsson; Stina Wickman; Zaradacht Yousef; Marika Lindhagen; Cecilia 
Hallander; Malin Lyckdal; Mariana Berlin; Kristina Karhunen 
Christer Lindberg 
Sv: Protokoll verksamhetsplan och budget för kommunstyrelsen 2023 

Från: Stina Wickman <Stina.Wickman@solna.se> 
Skickat: Wednesday, October 5, 2022 4:19:27 PM 
Till: Zaradacht Yousef <Zaradacht.Yousef@solna.se>; Jeanette Hjalmarsson <Jeanette.Hjalmarsson@solna.se>; 
Marika Lindhagen <Marika.Lindhagen@solna.se>; Johan Selander <Johan.Selander@solna.se>; Cecilia Hallander 
<Cecilia.Hallander@solna.se>; Malin Lyckdal <Malin.Lyckdal@solna.se>; Mariana Berlin <Mariana.Berlin@solna.se>; 
Kristina Karhunen <Kristina.Karhunen@solna.se> 
Kopia: Christer Lindberg <Christer.Lindberg@solna.se> 
Ämne: Protokoll verksamhetsplan och budget för kommunstyrelsen 2023 

Hej 

Bifogar protokoll verksamhetsplan och budget för kommunstyrelsen 2023. Vänligen signera med vändande e-post. 

Mvh Stina 

Stina Wickman 
HR chef 
Stadsledningsförvaltningen 

SOLNA STAD 
Solna Stadshus 
072-583 20 60 
Stadshusgången 2, 17186 Solna 
Stina.wickman@solna .se 



Stina Wickman 

Från: 
Skickat: 
Till: 

Kopia: 
Ämne: 

Hej, 

Mariana Berlin 
den 7 oktober 2022 09:02 
Stina Wickman; Zaradacht Yousef; Jeanette Hjalmarsson; Marika Lindhagen; Johan 
Selander; Cecilia Hallander; Malin Lyckdal; Kristina Karhunen 
Christer Lindberg 
Sv: Protokoll verksamhetsplan och budget för kommunstyrelsen 2023 

Härmed signerar jag för Skolledarna. 

/Nänligen 
Mariana Berlin 
Rektor 
Solna anpassad grundskola & Solna anpassad gymnasieskola 

Förtroendevald för Sko/ledarna i Solna stad 

SOLNA STAD 
Barn- och utbildningsförvaltningen 
Solna stadshus 

Kontaktcenter: 08-7 46 10 00 
Fax: 08-83 64 63 
solna .se 

Stadshusgången 2, 171 86 Solna 

Från: Stina Wickman <Stina.Wickman@solna .se> 
Skickat: den 5 oktober 2022 16:19 
Till: Zaradacht Yousef <Zaradacht.Yousef@solna .se>; Jeanette Hjalmarsson <Jeanette.Hjalmarsson@solna .se>; 
Marika Lindhagen <Marika .Lindhagen@solna.se>; Johan Selander <Johan.Selander@solna .se>; Cecilia Hallander 
<Cecilia .Hallander@solna .se>; Malin Lyckdal <Malin.Lyckdal@solna.se>; Mariana Berlin <Mariana.Berlin@solna.se>; 
Kristina Karhunen <Kristina.Karhunen@solna.se> 
Kopia: Christer Lindberg <Christer.Lindberg@solna .se> 
Ämne: Protokoll verksamhetsplan och budget för kommunstyrelsen 2023 

Hej 

Bifogar protokoll verksamhetsplan och budget för kommunstyrelsen 2023. Vänligen signera med vändande e-post. 

Mvh Stina 

Stina Wickman 
HR chef 
Stadsledningsförvaltningen 

., ..,.i.)·~ . D SOLNASTAD 

SOLNA STAD 
Solna Stadshus 



Stina Wickman 

Från: 

Skickat: 
Till: 
Ämne: 

Signerad . Tack! 

Med vänliga hälsningar, 

Marika Lindhagen 
den 12 oktober 2022 13:43 
Stina Wickman 
Sv: Protokoll verksamhetsplan och budget för kommunstyrelsen 2023 

Marika Lindhagen för Solna Visionsavdelning 

Från: Stina Wickman <Stina.Wickman@solna .se> 
Skickat: den 12 oktober 2022 13:28 
Till: Marika Lindhagen <Marika.Lindhagen@solna.se> 
Ämne: VB: Protokoll verksamhetsplan och budget för kommunstyrelsen 2023 

En vänlig påminnelse om signering. Mvh Stina 

Stina Wickman 
HR chef 
Stadsledningsförvaltningen 

r· ~- ..... " C SOLNASTAD 

SOLNA STAD 
Solna Stadshus 
072-583 20 60 
Stadshusgången 2, 17186 Solna 
Stina .wickman@solna.se 

Från: Stina Wickman 
Skickat: den 5 oktober 2022 16:19 
Till: Zaradacht Yousef <Zaradacht.Yousef@solna .se>; Jeanette Hjalmarsson <Jeanette .Hjalmarsson@solna .se>; 
Marika Lindhagen <Marika.Lindhagen@solna .se>; Johan Selander <Johan.Selander@solna .se>; Cecilia Hallander 
<Cecilia.Hallander@solna .se>; Malin Lyckdal <Malin.Lyckdal@solna.se>; Mariana Berlin <Mariana .Berlin@solna.se>; 
Kristina Karhunen <Kristina.Karhunen@solna.se> 
Kopia: Christer Lindberg <Christer.Lindberg@solna .se> 
Ämne: Protokoll verksamhetsplan och budget för kommunstyrelsen 2023 

Hej 

Bifogar protokoll verksamhetsplan och budget för kommunstyrelsen 2023. Vänligen signera med vändande e-post. 

Mvh Stina 

Stina Wickman 
HR chef 
Stadsledningsförvaltningen 



SID 1 (2) 

 
 

 

Tjänsteskrivelse 2022-10-05 Stadsledningsförvaltningen 
 KS/2022:2 

 
 
 

Kommunstyrelsens verksamhetsplan och budget 2023 
 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen fastställer förvaltningens förslag till verksamhetsplan och 
budget inklusive mål, ekonomiska ramar, konkurrensplan och internkontrollplan. 
 
Sammanfattning 
Kommunstyrelsen beslutade i juni 2022 om planeringsförutsättningarna för 
verksamhetsplan och budget 2022 med inriktning för 2023 och 2024. 
Kommunstyrelsen har beslutat om fyra övergripande mål för staden, som också 
utgör kommunstyrelsens nämndmål: 
 
• Solna stads verksamheter ska hålla god kvalitet och hushålla med stadens 
resurser. 
• Solna stad ska vara en stad som kännetecknas av mångfald, kreativitet och 
upplevelser. 
• Solna ska vara en attraktiv och trygg stad att leva och verka i. 
• Solna ska växa ihop och utvecklas på ett ekonomiskt, socialt och miljömässigt 
hållbart sätt. 
 
Kommunstyrelsens budgetram 2023 är 145,3 mkr. Förutom justeringar för pris- 
och löneuppräkningar (2 %) innehåller budgeten justeringar (0,5 mkr) till följd av 
ändrad fakturahantering samt en justering (0,8 mkr) för personal som har bytt 
förvaltning. 
 

I SOLNASTAD 
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Kommunstyrelsens investeringsbudget uppgår till 100,0 mkr, varav 95,0 mkr avser 
ny skola i Järvastaden och 5,0 mkr avser stadsövergripande it-investeringar i 
digitalisering och välfärdsteknik. 
 
Nämnden ska, med utgångspunkt från stadens övergripande mål/nämndmålen 
och föreslagna ekonomiska ramar, precisera och fastställa en verksamhetsplan 
och budget. I detta arbete ska även hänsyn tas till viktiga förändringar i 
omvärlden såsom ändringar i lagstiftningen och förändringar i 
befolkningsstrukturen. Nämnden ska också till sin budget och verksamhetsplan 
besluta om åtagande med efterföljande kvalitetsdeklarationer. 
 
Bland framtida utmaningar finns att säkerställa att Solna kan möta det tuffare 
konjunktur- och arbetsmarknadsläget, som också påverkar stadens ekonomiska 
förutsättningar. Staden kommer att behöva identifiera arbetet med att skapa 
förutsättningar för nya jobb och rusta Solnaborna för en delvis förändrad 
arbetsmarknaden. Staden kommer också att behöva fortsätta arbetet med att 
utveckla stadens verksamheter och arbetssätt för att kunna möta de ökade 
välfärdsbehoven som följer av den demografiska utvecklingen. Även Solnas 
fortsatta tillväxt och trafiken är en fortsatt stor utmaning för staden. 
 
Revisionen har en egen budgetram och redovisas i särskild rapport. 
 
 
 
 
Kristina Tidestav   Frida Enocksson Wikström 
Stadsdirektör    Controller 

I SOLNASTAD 
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Verksamhetsplan och budget 2023 
KOMMUNSTYRELSEN 
Behandlas på kommunstyrelsen i oktober. 
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Förvaltningsberättelse 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen beslutade i juni 2022 om planeringsförutsättningarna för verksamhetsplan och budget 2022 
med inriktning för 2023 och 2024. Kommunstyrelsen har beslutat om fyra övergripande mål för staden, som 
också utgör kommunstyrelsens nämndmål: 

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

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

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

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

Kommunstyrelsens budgetram 2023 är 145,3 mkr. Förutom justeringar för pris- och löneuppräkningar (2 %) 
innehåller budgeten justeringar (0,5 mkr) till följd av ändrad fakturahantering samt en justering (0,8 mkr) för 
personal som har bytt förvaltning. 

Kommunstyrelsens investeringsbudget uppgår till 100,0 mkr, varav 95,0 mkr avser ny skola i Järvastaden och 
5,0 mkr avser stadsövergripande it-investeringar i digitalisering och välfärdsteknik. 

Nämnden ska, med utgångspunkt från stadens övergripande mål/nämndmålen och föreslagna ekonomiska 
ramar, precisera och fastställa en verksamhetsplan och budget. I detta arbete ska även hänsyn tas till viktiga 
förändringar i omvärlden såsom ändringar i lagstiftningen och förändringar i befolkningsstrukturen. Nämnden 
ska också till sin budget och verksamhetsplan besluta om åtagande med efterföljande kvalitetsdeklarationer. 

Bland framtida utmaningar finns att säkerställa att Solna kan möta det tuffare konjunktur- och 
arbetsmarknadsläget, som också påverkar stadens ekonomiska förutsättningar. Staden kommer att behöva 
identifiera arbetet med att skapa förutsättningar för nya jobb och rusta Solnaborna för en delvis förändrad 
arbetsmarknaden. Staden kommer också att behöva fortsätta arbetet med att utveckla stadens verksamheter och 
arbetssätt för att kunna möta de ökade välfärdsbehoven som följer av den demografiska utvecklingen. Även 
Solnas fortsatta tillväxt och trafiken är en fortsatt stor utmaning för staden. 

Revisionen har en egen budgetram och redovisas i särskild rapport. 

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

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

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

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

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

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

Kommunstyrelsens 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, miljö- och demokratiberedningen, exploaterings- och fastighetsberedningen samt de 
rådgivande organen; rådet för funktionshinderfrågor, trygghetsrådet samt pensionärsrådet. 

Nämndens kvalitetsdeklarationer 
Kommunstyrelsen har en kvalitetsdeklaration för vigsel. Överförmyndarnämnden har en kvalitetsdeklaration för 
god man och förvaltare. 
Kvalitetsdeklarationer Beslutsdatum Status 
Vigsel 2016-12-19 Oförändrad 
God man och förvaltare 2020-02-13 Oförändrad 

Organisation 
Stadsledningsförvaltningens uppgift är att biträda kommunstyrelsen med ledning och styrning av övergripande 
och strategiska frågor. Förvaltningen ansvarar dessutom för samordning av och stöd till stadens övriga 
förvaltningar. 

Politisk organisation 

I kommunstyrelsens budgetram innefattas ett antal politiska verksamheter: 

• Kommunfullmäktige 

• Kommunstyrelsen 

• Arvodeskommittén, rådet för funktionshinderfrågor, likabehandlingskommittén, internationella 
kommittén och trygghetsrådet 

• Partistöd 

• Resurser för kommunalråd och oppositionsråd 

Utöver dessa politiska verksamheter omfattar kommunstyrelsens budgetram medel för valnämndens och 
överförmyndarnämndens verksamheter. 

I staden finns två kommittéer och tre råd som är berednings- och/eller samrådsorgan till kommunstyrelsen och 
biträds av stadsledningsförvaltningen. De är likabehandlingskommittén, internationella kommittén samt rådet för 
funktionshinderfrågor, trygghetsrådet och pensionärsrådet, som även är samrådsorgan till omvårdnadsnämnden. 
Det finns också, från och med 2019, två beredningar; miljö- och demokratiberedningen samt exploaterings- och 
fastighetsberedningen. Uppdraget till respektive organ är fastlagt i direktiv som har beslutats av 
kommunstyrelsen. 

Stadsledningsförvaltningen 
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Stadsledningsförvaltningen leds av stadsdirektören, som ansvarar för hela förvaltningens verksamhet samt för 
stadens förvaltningschefer och därmed indirekt för stadens organisation. Uppgifterna består i att styra och 
samordna hela den kommunala verksamheten och biträda kommunstyrelsen i arbetet med styrning och ledning 
av koncernen. Det innefattar också ett övergripande ansvar för fullgörandet av kommunstyrelsens uppsiktsplikt. 

Stadsdirektören ska ha fokus på övergripande strategiska frågor för staden och har stöd av tre staber och två 
avdelningar på stadsledningsförvaltningen, som ansvarar för frågor inom ramen för respektive ansvarsområde. 
Stadsdirektören har, till följd av ny lagstiftning, från 1 december 2021 ansvaret för stadens övergripande 
säkerhetsskydd. Säkerhetschefen är fortsatt operativt ansvarig och rapporterar i säkerhetsskyddsfrågor, till 
skillnad från andra säkerhetsfrågor, direkt till stadsdirektören. 

Under det kommande året ligger fokus på att förstärka förvaltningens roll i att biträda kommunstyrelsen i 
styrningen, ledningen och samordningen av staden. Inriktningen är att stärka det strategiska och samordnande 
arbetet inom förvaltningen, utveckla det stadsövergripande perspektivet, fördjupa samordningen av den 
verksamhetsmässiga och ekonomiska styrningen samt att driva utvecklingen mot ett tydligare medborgar-, 
brukar-, kundfokus. 

Stadsledningsförvaltningen är organiserad enligt beskrivningen nedan. 

Stadsdirektörens stab 

I staben ligger ansvaret för övergripande frågor om infrastruktur, exploatering, stora projekt och investeringar, 
samordning av planeringsfrågor samt näringslivs- och besöksnäring. 

Exploatering ansvarar för utvecklingen och förvaltningen av stadens mark och hanterar inom ramen för detta 
marköverlåtelser, tomträttsupplåtelser och arrenden. I uppgifterna ingår att aktivt följa projekten från första idé, 
genom planprocessen och vidare under genomförandefasen. Avtal förhandlas fram med exploatören och andra 
aktörer som behövs för exploateringens genomförande. 

Näringslivsenheten ansvarar för att leda och samordna stadens strategiska näringslivsarbete i syfte att utveckla 
Solna som företags- och besöksplats samt serviceorganisation. Arbetet sker i samarbete med övriga förvaltningar 
i staden och genom samverkan i stadens kommuninterna näringslivsråd, som består av de berörda 
förvaltningscheferna. Näringslivsenheten fungerar som stadens övergripande företagslots samt ansvarar för 
samordning av stadens näringslivsservice. 

HR-staben 

HR-staben ansvarar för att styra, samordna och följa upp det strategiska och operativa HR-arbetet i staden. I 
detta ansvar ingår att stödja förvaltningarna i det strategiska och operativa HR-arbetet samt att driva utvecklingen 
av HR-processerna utifrån HR-policyn och HR-strategin. 

Stab – Projektledning och bygg 

Staben för projektledning och bygg ansvarar för utbyggnaden av allmän plats kopplad till de exploateringsprojekt 
som äger rum i staden och för den strategiska trafikplaneringen. Staben bevakar även att stadens intressen tas till 
vara och att ekonomiska förutsättningar skapas för utbyggnad av allmän plats i exploateringsprojekten. 

Avdelningen för ekonomi- och verksamhetsstyrning 

Avdelningen för ekonomi- och verksamhetsstyrning samordnar den stadsövergripande styrningen och ansvarar 
för stadens sammanhållna ekonomi- och verksamhetsstyrning, inklusive IT, verksamhetsutveckling, upphandling 
och inköp samt redovisning och lön. I detta ansvar ingår bland annat frågor om strategiska ekonomi- och 
finansfrågor, verksamhetsstyrning, internationella frågor, bolagsfrågor samt stadens digitalisering och IT-miljö. 

Avdelningen för kommunikation och kansli 

Avdelningen för kommunikation och kansli ansvarar för kommunikation, kansli, kontaktcenter och juridik. 
Kommunikation innefattar såväl daglig kommunikation med medborgare via kontaktcenter som strategiskt 
kommunikationsarbete kopplat till Solnas utveckling samt stadens presstjänst. Kansliet ansvarar för 
nämndadministrationen i KF, KS, nämnder och utskott, överförmyndarkansli, stadsarkiv, registratur och 
internservice. Inom avdelningens ansvarsområde ligger också frågor om trygghet och säkerhet samt stadens 
strategiska miljö- och klimatarbete. 
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Mål och uppdrag 

Solna stads vision och övergripande mål 
Den politiska viljeinriktningen för Solna stads framtida utveckling kommer till uttryck i en vision och fyra 
övergripande mål. Solna stads vision lyder på följande sätt: 

Solna ska vara en sammanhållen och levande stad, som växer och utvecklas hållbart för alla solnabor. Staden kännetecknas av 
trygghet och öppenhet, där allas potential tas tillvara. Vi erbjuder kunskap, kreativitet och upplevelser som ökar regionens 
attraktionskraft. 

Visionen bryts ner i fyra övergripande mål, som lyder på följande sätt: 

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

Alla verksamheter som Solna stad finansierar, oavsett utförare, ska hålla god kvalitet och hushålla med stadens 
resurser. Staden ska säkerställa att de insatta resurserna ger avsedda resultat i verksamheterna. Verksamheter 
inom välfärdens kärna ska prioriteras. Kvalitetsnivåer ska sättas och följas upp och utvärderas. Det ska vara 
ordning och reda i stadens ekonomi och verksamheterna ska hålla budget. Staden tar ansvar för framtidens 
välfärd genom att balansera kostnader för dagens verksamheter och behovet av att göra avsättningar för 
kommande investeringar. 

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

Solna ska möta efterfrågan på att leva, bo och verka i staden med ett stort utbud av bostäder, arbetsplatser och 
service. Staden ska växa hållbart i en takt som staden och solnaborna mäktar med utifrån ett ekonomiskt, socialt 
och miljömässigt perspektiv. De möjligheter som tillväxten skapar ska tillvaratas samtidigt som stadens framtida 
ekonomi tryggas, viktiga naturvärden säkras och jämlika livsvillkor skapas. Barriärer ska byggas bort och 
stadsdelarnas egna identiteter tas till vara och länkas ihop för att skapa en sammanhållen och levande stad. 

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

Solna ska erbjuda en attraktiv och trygg miljö att leva och verka i. Här ska finnas tillgång till bra boende, 
stimulerande arbete och utbildningsmöjligheter, god service, trivsamma grönområden och goda 
kommunikationer. Stadsmiljön ska vara trygg och tillgänglig för alla, utan fysiska och sociala barriärer. 
Solnaborna ska kunna forma sina liv efter sina förutsättningar och trygga sin försörjning genom eget arbete. Den 
service som Solna stad finansierar ska finnas som ett naturligt stöd för de solnabor som behöver den under livets 
olika skeden. 

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

Solna ska vara en mångsidig och upplevelserik stad, som ökar regionens attraktionskraft. Här ska storstadens puls 
samspela med det lugn som närheten till natur och vatten ger. Staden ska ha en internationell prägel och vara en 
mötesplats för människor med olika bakgrund, en importhamn för nya idéer och ett centrum för upplevelser. 
Här ska alla ges möjlighet att förverkliga sina livsdrömmar och allas potential tas tillvara i stadens och regionens 
utveckling. 

Nämndmål 
Nämndmålen pekar ut kommunfullmäktiges övergripande prioriteringar och strategiska ställningstaganden för 
respektive nämnd. Nedan beskrivs nämndens huvudsakliga aktiviteter per respektive nämndmål och vilka mått 
som används för att beskriva måluppfyllelsen under 2023. 

Solna stads verksamheter ska hålla god kvalitet och hushålla med stadens resurser. 
Aktiviteter Beskrivning 
Säkerställa verksamhet och ekonomi Utveckla stadens verksamhets- och ekonomistyrning för att 

säkerställa att stadens verksamheter levererar en god och 
effektiv service till solnaborna.  
Säkerställa framtidens välfärd genom en hållbar nivå på stadens 
investeringar och kostnader.  
Säkerställa att behov av tillväxtrelaterade investeringar möts 
inom exploateringsverksamheten.  
Skapa förutsättningar för verksamhetsutveckling med stöd av 
bland annat IT, digitalisering och HR.  
Vidareutveckla formerna för en långsiktig gemensam 
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Aktiviteter Beskrivning 
ägarstyrning av bolagen och kommunalförbunden.  
Tillhandahålla effektiva administrativa processer för att 
säkerställa att stadens verksamheter kan fokusera på 
kärnverksamheten. 

Tillvarata stadens intressen Tillvarata stadens intressen genom omvärldsbevakning, komma 
med synpunkter på lagförslag och utredningar m.m. som får 
konsekvenser för Solna stads verksamheter, ekonomi och övrig 
utveckling.  
Samverka med Stockholm Business Region, Storsthlm, 
Samverkan Stockholmsregionen, Region Stockholm, 
fastighetsägare, företagare och intresseorganisationer i frågor 
som främjar Solnas intressen. 

Utveckla service, tillgänglighet, bemötande och effektivitet Utveckla stadens förmåga att leverera god och samordnad 
service till medborgare och företag genom att fortsatt utveckla 
effektiva arbetssätt, processer och system, bland annat genom 
digitalisering. Under 2023 ligger fokus på att fortsätta att utveckla 
förutsättningarna för obrutna digitala processer med hjälp av 
bland annat e-arkiv, e-signatur och e-tjänsteplattformen.   
Leda stadens arbete med att utveckla stadens verksamheter för 
att möta de kommande välfärdsbehoven. 

Utveckla Solna stad som en attraktiv arbetsgivare Säkerställa ett bra HR-stöd till stadens förvaltningar och bolag. 
Det sker genom att tillhandahålla stöd i bland annat rekrytering, 
kompetensutveckling, arbetsmiljö, hälsa och lön.  
Långsiktigt säkerställa Solna stads kompetensförsörjning genom 
att utveckla staden som arbetsgivare och stärka stadens 
arbetsgivarvarumärke. 

Samordna stadens lokalförsörjning Samordna lokalplaneringen med utbyggnaden av den 
kommunala servicen i takt med att staden växer. Säkerställa ett 
effektivt lokalutnyttjande genom bland annat samnyttjande av 
verksamhetslokaler och avveckling av lokaler som staden inte 
längre behöver. 

. 
Mått 
Andel kontaktcenterärenden som besvaras inom utlovad tid 
Medarbetarengagemang, totalt i staden 
Sjukfrånvaro, totalt i staden 
Resultatmål enligt balanskrav och synnerliga skäl 
Nettoinvesteringar rullande femårsperiod (Finansiellt mål) 
Kostnadseffektivitet 
Ekonomisk hållbarhet (SKR-/Kolada-index) 
Skattesats till kommun, (%) 
Fossiloberoende fordon i kommunorganisationen (Klimatstrategin) 
Klimatneutralt köldmedium (Klimatstrategin) 
Insamling av matavfall i stadens verksamheter (Klimatstrategin) 
Materialåtervinning i stadens verksamheter (Klimatstrategin) 
Klimatkrav i upphandling (Klimatstrategin) 
Upphandling och inköp av klimatneutral el (Klimatstrategin) 

Solna ska växa ihop och utvecklas på ett ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbart 
sätt. 
Aktiviteter Beskrivning 
Medverka i genomförandet av stadens prioriterade 
infrastrukturprojekt 

Medverka till utbyggnaden av tunnelbanan i samarbete med 
Region Stockholm.  
Planera för utbyggnaden av Mälarbanan genom Solna i 
samarbete med Trafikverket.  
Tillse att Solna stads åtagande om bostadsbyggande och 
medfinansiering kopplade till projekten möjliggörs. 

Fortsatt fokus på tillväxt och stadsutveckling enligt Översiktsplan 
2030 

Verka för att uppnå mål om 800 nya bostäder per år och övriga 
intentioner som kommer till uttryck i översiktsplanen. Fokus 
ligger fortsatt på utvecklingsområdena Arenastaden, 
Hagastaden, Nya Ulriksdal, Järvastaden, Solna 
centrum/Solnavägen, Solna Business Park och Huvudsta. 

Driva stadens miljöstrategiska arbete och klimatarbete Samordna och följa upp genomförandet av miljöpolicyn med 
tillhörande miljöstrategi. Samordna och följa upp klimatstrategin. 

Utveckla samverkan med näringslivet för att uppnå en hållbar 
kompetensförsörjning och tillväxt 

Utveckla forum och mötesplatser för att tillgodose näringslivet 
behov av kompetens och stärka stadens samverkan med lokala 
arbetsgivare inom ramen för Solnamodellen för att få solnabor i 
arbete och studier. 

Skapa goda förutsättningar för hållbar tillväxt, innovationer, 
entreprenörskap och nya arbetstillfällen 

Säkerställa effektiva processer vid etablering av nya företag för 
att öka antalet arbetsplatser och bidra till fler arbetstillfällen.  
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Aktiviteter Beskrivning 
Stödja utvecklingen av entreprenörskap och nyföretagande i 
samarbete med näringslivet, skola, UF, Nyföretagarcentrum och 
andra berörda aktörer. 

. 
Mått 
Ekonomisk hållbarhet (SKR-/Kolada-index) 
Social hållbarhet (SKR-/Kolada-index) 
Miljömässig hållbarhet (SKR-/Kolada-index) 
Agenda 2030 (Kolada-sammanställning) 
Utsläpp av växthusgaser i Solnas geografiska yta (Klimatstrategin) 

Solna ska vara en attraktiv och trygg stad att leva och verka i. 
Aktiviteter Beskrivning 
Fortsatt fokus på stadsutveckling och hållbara transporter enligt 
intentionerna i Översiktsplan 2030 

Genom stadsutvecklingen skapa förutsättningar för att Solna ska 
vara en sammanhållen och levande stad med en blandning av 
bostäder, arbetsplatser, service och grönområden.  
Verka för att staden ska kunna uppnå mål om 800 nya bostäder 
per år.  
Medverka till utveckling av hållbara transporter genom bland 
annat utbyggnaden av tunnelbanan, planering för Mälarbanan 
genom Solna och utveckling av stombusstrafiken. 

Skapa förutsättningar för att solnaborna ska kunna trygga sin 
försörjning genom arbete 

Utveckla Solna som företagsplats och stärka samarbetet med 
näringslivet för att genom Solnamodellen skapa förutsättningar 
för fler solnabor att arbeta. 

Utveckla stadens trygghetsarbete Utveckla trygghetsarbetet utifrån fokusområdena ”Utveckling och 
förvaltning av stadsmiljön”, ”Närvaro och sammanhållning i 
samhället” och ”Trygga verksamheter”. Utifrån 
samverkansöverenskommelsen utveckla samarbetet med 
polisen. Utveckla det förebyggande trygghetsarbetet med 
civilsamhälle, näringsliv och andra viktiga aktörer. 

Säkerställa god krisberedskap och utveckla stadens förmågor 
inom civilförsvaret 

Säkerställa att de grundläggande förutsättningar som staten i 
enlighet med överenskommelse tillhandahåller staden, stärker 
stadens beredskapsförberedande verksamhet, särskilt inom 
socialtjänsten (Exempelvis RSA, kontinuitetshantering och 
bemanning av krigsorganisationen). 

. 
Mått 
Trygghet och säkerhet (SKR) 
Antal färdigställda bostäder 
Förvärvsarbetande dagbefolkning, antal 
Antal invånare 

Solna ska vara en stad som kännetecknas av mångfald, kreativitet och upplevelser. 
Aktiviteter Beskrivning 
Utveckla Solna som företags- och entreprenörsplats Utveckla Solna förutsättningar som företags- och 

entreprenörsplats för att säkerställa att Solna ska vara hemvist 
för allt från multinationella företag till små nystartade och från 
högteknologiska företag till tjänstesektorn. 

Utveckla Solna stads service till företag Stärka stadens förmåga att leverera god och samordnad service 
till företag genom att fortsatt utveckla effektiva processer och 
system bl.a. genom en ökad digitalisering. Genomföra 
utbildningen "Service i samverkan" för nya medarbetare och 
upprätthålla stadens nätverk för handläggare med 
företagskontakter. 

Utveckla Solna som evenemangs- och besöksstad Fortsätta utveckla Solna som besöksstad tillsammans med 
besöksnäringen och fastighetsägare kring besöksmålen i staden. 
Utveckla stadens service för att underlätta för 
evenemangsarrangörer att genomföra evenemang i Solna. 
Fortsätta samverkan med Stockholm Business Region och Visit 
Stockholm. 

. 
Mått 
Antal gästnätter 
Nystartade företag, antal/1 000 inv, 16-64 år 
Företagsklimat enl. ÖJ (Insikt) - Totalt, NKI 
Antal företagsbesök (nybesök) 
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Mått 
Företagsklimat enl. Svenskt Näringsliv, ranking 

Löpande verksamhet enligt reglemente 
Vid sidan av nämndens verksamhet utifrån nämndens nämndmål, finns även en löpande verksamhet utifrån det 
av kommunfullmäktige beslutade reglementet för respektive nämnd. 

Ekonomi 

Driftbudget, nämnd 
Kommunstyrelsens budget omfattar förutom kommunstyrelsen och kommunfullmäktige även valnämnden, 
överförmyndarnämnden, arvodeskommittén, internationella kommittén, likabehandlingskommittén, miljö- och 
demokratiberedningen, exploaterings- och fastighetsberedningen samt de rådgivande organen; rådet för 
funktionshinderfrågor, trygghetsrådet samt pensionärsrådet. Kommunstyrelsens budget omfattar även 
brandförsvaret. 

Kommunstyrelsens budgetram 2023 är 145,3 mkr. Förutom justeringar för pris- och löneuppräkningar (2 %) 
innehåller budgeten justeringar (0,5 mkr) till följd av ändrad fakturahantering samt en justering (0,8 mkr) för 
personal som har bytt förvaltning. Dessa justeringar påverkar både intäkter och kostnader för 2023. 

Överförmyndarverksamheten som ingår i kommunstyrelsens budget har en nettokostnadsbudget på 4,9 mkr. 
mkr Budget 2023 Budget 2022 Förändring 
Intäkter 92,9 95,6 2,7 
Kostnader -238,2 -235,7 2,5 
Nettokostnader -145,3 -140,1 5,2 

Driftbudget, per verksamhet 

Driftbudgeten för kommunstyrelsen fördelas mellan politiska kostnader och gemensam verksamhet, 
Storstockholms Brandförsvarsförbund samt stadsledningsförvaltningen. Den gemensamma verksamheten som 
innehåller medlemsavgifter till bland annat Sveriges kommuner och regioner (SKR), Storsthlm, Mälardalsrådet 
samt olika stadsgemensamma avgifter. 

Tabellen nedan visar fördelningen mellan kommunstyrelsens olika verksamheter. Fördelningen av budget mellan 
stadsledningsförvaltningens avdelningar kan komma att justeras. 
mkr Budget 2023 Budget 2022 Förändring 
Politiska kostnader och gemensam verksamhet 42,9 42,1 0,8 
Brandförsvaret 38,7 34,9 3,8 
Stadsledningsförvaltningen 53,7 53,1 0,6 
varav stadsdirektörens staber 4,3 2,9 1,4 
varav avdelningen för ekonomi- och verksamhetsstyrning 20,5 17,3 3,2 
varav avdelningen för kommunikation och kansli 28,9 32,9 -4,0 
Medelsreserv 10,0 10,0 0,0 
Summa, driftram 145,3 140,1 5,2 

Investeringsbudget 
Tabellen investeringsbudget för nämnden visar de investeringsramar som kommunstyrelsen har beslutat om i 
planeringsförutsättningarna inför 2023. 

Kommunstyrelsens investeringsbudget uppgår till 100,0 mkr, varav 95,0 mkr avser ny skola i Järvastaden och 
5,0 mkr avser stadsövergripande it-investeringar i digitalisering och välfärdsteknik. 

Stadsövergripande it-investeringar består av utveckling av it, digitalisering och välfärdsteknik, på både 
stadsövergripande och verksamhetsnivå. Investeringarna hanteras inom ramen för olika projekt med löpande 
tilldelning av investeringsmedel. 
mkr Budget 2023 Budget 2022 Förändring 
Digitalisering/välfärdsteknik, kapitalinventarier 5,0 5,4 -0,4 
Ny skola Järvastaden 95,0 0,0 95,0 
Summa 100,0 5,4 94,6 
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Taxor och avgifter 
Kommunstyrelsen har taxor inom tre områden, se nedan tabell. Taxan för avskrifter, kopior, utskrifter inklusive 
elektroniska kopior följer avgiftsförordningen. Beslutade taxor för Storstockholms brandförsvar justeras årligen 
med hjälp av index. 

Nämndens taxor och avgifter 
Taxor och avgifter Beslutad Status Datum för nytt 

beslut 
Gäller från och 
med 

Avskrifter, kopior, utskrifter m.m. KF 1996-11-25 Oförändrad  1996-11-25 
Storstockholms brandförsvar KF 2021-06-21 Oförändrad  2022-01-01 
Vatten och avlopp KF 2008-02-18 Oförändrad  2008-08-01 

Väsentliga personalförhållanden 
Kommunstyrelsen bedriver kontinuerligt utvecklingsarbete för att säkra kompetensförsörjningen och vara en bra 
arbetsgivare med engagerade medarbetare. Nedan beskrivs de huvudsakliga aktiviteterna inom 
medarbetarområdet under 2023. 

Stadsledningsförvaltningen har, per augusti 2022, 114 medarbetare, vilket är 6 färre jämfört med motsvarande 
period 2021. Vid särskilda behov anlitar förvaltningen projektanställd personal samt konsulter för att hantera 
kompetens- och resursbehov utifrån stadens utveckling. 

Under det kommande året kommer stadsledningsförvaltningen fortsätta arbetet med att skapa en effektiv och 
sammanhållen förvaltning där alla avdelningar och staber arbetar mot samma mål. För förvaltningen är det av 
stor vikt att ha engagerade medarbetare som både vill och kan ta ansvar samt skapa goda resultat. Processen 
medarbetarsamtal är en viktig del för att skapa engagemang och i dessa samtal bryts verksamhetens mål ned till 
individnivå och planering görs för medarbetarens kompetensutveckling. 

Medarbetarundersökningen är ett viktigt verktyg för att skapa delaktighet och engagemang hos medarbetarna. 
Under hösten 2022 kommer en medarbetarundersökning genomföras. Förvaltningen arbetar därefter enhets-
/avdelningsvis med resultatet från undersökningen. 

Stadsledningsförvaltningen kommer även att fokusera på utveckling av ledarskap och medarbetarskap bland 
annat genom att utveckla den digitala plattformen för utbildning och lärande i staden. 

Tvärsektoriella frågor 
I Solna stads verksamhetsplan och budget har de tvärsektoriella frågorna - internationellt arbete, 
likabehandlingsarbete samt miljö- och klimatarbetet - integrerats i stadens styrsystem. Utgångspunkten är att 
arbetet med de tvärsektoriella frågorna ska bidra till stadens vision och mål. Nämnderna har uppgiften att i 
arbetet med verksamhetsplan och budget inkludera tvärsektoriella aktiviteter, som effektivt stödjer nämndens 
måluppfyllelse. 

Internationellt 
Kommunstyrelsens internationella arbete är en metod för verksamhets- och kvalitetsutveckling. 
Kommunstyrelsen bistår, genom internationella kommittén och stadsledningsförvaltningen, även nämnderna i 
deras internationella arbete. Arbetet bidrar på detta sätt både till kommunstyrelsens mål och till olika nämnders 
mål. 

Långsiktiga relationer är en framgångsfaktor i det internationella arbetet. Staden är medlem i de europeiska 
nätverken Eurocities och European Forum for Urban Security (Efus) samt har väl etablerade kontakter med 
vissa av sina vänorter. De europeiska nätverken är arenor för kunskaps- och erfarenhetsutbyte samt samarbete 
med andra europeiska städer. 

Kommunstyrelsen kommer under året att fortsätta arbeta med att stärka stadens aktiva deltagande i Eurocities 
Social Affairs Forum som spänner över områden som utbildning, arbete, migration och integration samt 
åldrande. Genom sitt fokus på sociala innovationer och digitalisering, anpassning till demografisk förändring, 
säkra kompetensförsörjning och tillgång till välfärdstjänster ligger forumets aktiviteter väl i linje med stadens 
prioriteringar. Nätverket har utvecklat nya samarbetskoncept och erbjuder nu en blandning av webinarier och 
fysiska möten. 
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Internationella kommittén har möjlighet att ge bidrag till internationella studieresor för barn och ungdomar som 
arrangeras av skolor, ungdomsverksamheter och ideella föreningar i Solna. Syftet är att bidra till att ge barn och 
unga de kunskaper och färdigheter de behöver för att studera och arbeta i en värld med täta kontakter över 
nations- och kulturgränser. 

Likabehandling 
Kommunstyrelsens likabehandlingsarbete syftar till att alla medborgare ska få likvärdigt bemötande och service. 
Kommunstyrelsen bistår, genom likabehandlingskommittén och stadsledningsförvaltningen, även nämnderna i 
deras likabehandlingsarbete. Arbetet bidrar på detta sätt både till kommunstyrelsens mål och till olika nämnders 
mål. 

Stadens webbplats möter högt ställda krav på tillgänglighet för alla och har fokus på självservice. 
Utvecklingsarbetet kommer att fortsätta under kommande år för att bland annat öka funktionaliteten, 
sökoptimeringen, förbättra interaktion med medborgare samt införa nya digitala tjänster. Stadens kontaktcenter 
erbjuder flera alternativa kontaktvägar. 

Likabehandling och bemötande ingår i introduktionen av nya medarbetare och dialog om bemötandefrågor sker 
löpande och stadens likabehandlingsutbildning är tillgänglig för alla medarbetare. Medarbetarnas kunskap, 
förhållningssätt och engagemang är helt avgörande för att säkra likvärdigt bemötande och service till 
medborgarna. 

Likabehandlingskommittén har möjlighet att ge bidrag till verksamheter för aktiviteter inom 
likabehandlingsområdet och lämpar sig väl för pilotprojekt inom bland annat metodutveckling. 

Miljö och klimat 
Kommunstyrelsens miljöarbete utgår från den av kommunfullmäktige antagna miljöpolicyn med tillhörande 
miljöstrategi, klimatstrategin samt nämndens nämndmål. Nedan beskrivs de huvudsakliga aktiviteterna inom 
miljö- och klimatområdet under 2023. 

Kommunstyrelsen samordnar och följer upp det miljöstrategiska miljöarbetet i staden. Genom 
stadsledningsförvaltningen kommer kommunstyrelsen fortsatt bistå med stöd till stadens övriga nämnder i 
systematiskt genomförande av stadens miljöpolicy och miljöstrategi. På samma sätt kommer stöd att ges till 
övriga nämnder i genomförandet av stadens klimatstrategi. 

Fokus i kommunstyrelsens strategiska miljöarbete kommer fortsatt ligga på hållbar stadsutveckling och att skapa 
förutsättningar för ett effektivt transportsystem. Arbetet för en hållbar stadsutveckling sker genom att skapa 
förutsättningar för ett effektivt markutnyttjande, en tät stadsstruktur, ett resurseffektivt byggande och en 
klimatsmart stad. I samband med utarbetande av exploateringsavtal under perioden tas miljöprogram, eller 
likvärdigt, och dagvattenutredningar fram. Utvecklingen i området kring Mälarbanan, Solna station, längs 
Solnavägen och Solna Business Park är exempel på hållbar stadsutveckling. 

Arbetet med åtgärder för förbättrad vattenkvalitet i stadens vattenförekomster fortsätter utifrån antagna 
åtgärdsprogram samt för uppföljning av resultatet av övervakning av luftkvaliteten. 

Aktiviteterna inom miljö och klimat bidrar till uppfyllelse av inriktningen i samtliga fokusområden i miljöpolicyn, 
samt nämndmålet att Solna ska växa ihop och utvecklas på ett ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbart sätt. 

Förväntad utveckling 
Kommunstyrelsens verksamhetsutveckling och kvalitetsarbete syftar till att uppfylla stadens övergripande mål 
tillika kommunstyrelsens nämndmål. Utvecklingsarbetet sker inom ramen för det löpande arbetet och de 
huvudsakliga aktiviteterna beskrivs under respektive nämndmål. 

Näringsliv och arbetsmarknad 

Näringslivet i Stockholmsregionen hade en stark återhämtning under 2021 och under inledningen av 2022. Den 
öppna arbetslösheten föll tillbaka i nivå med innan pandemin, samtidigt som långtidsarbetslösheten låg kvar på 
en hög nivå. Samtidigt dämpas nu tillväxten till följd av Rysslands krig mot Ukraina bland annat genom stigande 
priser på råvaror och livsmedel samt ökad osäkerhet på de finansiella marknaderna. Under 2022 och 2023 
kommer arbetslösheten därav att stegvis öka igen. 
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För Solna stads del behöver fokus ligga på att möta effekterna av konjunkturförsämringen och dämpningen av 
tillväxten. Staden har länge haft ett av de bästa företagsklimaten i landet till följd av bland annat stadens 
strategiska läge, goda kommunikationer och ett välutvecklat samarbete med de lokala företagen. Det har funnits 
en stor efterfrågan på etablering i Solna från företag, inte minst från kunskaps- och tjänsteintensiva företag. Solna 
ska fortsatt skapa goda förutsättningar för företag att etablera sig och växa i staden genom att erbjuda god service 
och attraktiva etablerings- och expansionsmöjligheter. 

Staden behöver också intensifiera sitt arbetsmarknadsarbete för att rusta solnaborna för att delvis möta en 
förändrad arbetsmarknad. Redan före pandemin var arbetsmarknaden i Stockholmsregionen polariserad med en 
relativt stor grupp som hade svårt att skapa egen försörjning. Solna har en god arbetsmarknad med många 
arbetsgivare inom privat och offentlig sektor och har länge bedrivit ett systematiskt arbete, genom 
Solnamodellen, för att få solnabor att gå från bidrag till egen försörjning via arbete eller studier. Det har gett 
goda resultat i form av låg arbetslöshet och minskat ekonomiskt bistånd, där andelen biståndsmottagare är bland 
de lägsta i landet. 

Utveckling av Solna stads verksamheter och fortsatt god ekonomi 

Även Solnas stads ekonomiska förutsättningar har förändrats. De hittillsvarande kommunalekonomiska 
utmaningarna kopplat till den demografiska utvecklingen finns fortsatt kvar. Därutöver tillkommer de 
ekonomiska konsekvenserna för staden och solnaborna till följd av Rysslands krig mot Ukraina. Det försämrade 
konjunkturläget riskerar att leda till lägre skatteintäkter och högre kommunala utgifter inom vissa 
verksamhetsområden. Staden kommer därför att behöva intensifiera arbetet med att utveckla stadens 
verksamheter och arbetssätt för att sammantaget möta denna utveckling. Detta kommer att ställa krav på 
prioriteringar, effektiviseringar och verksamhetsutveckling i stadens verksamheter. 

Kommunstyrelsen har sedan 2020 drivit ett utvecklingsarbete om hur stadens verksamheter såsom äldreomsorg, 
skola och förskola behöver utvecklas. Arbetet har haft fokus på att säkerställa att erfarenheterna och lärdomarna 
från hanteringen av pandemin kunde tillvaratas i utvecklingen av verksamheterna. Fokusområden har varit 
prioritering, hur samverkan med näringsliv och civilsamhälle kan utvecklas, hur samverkan inom staden kan 
utvecklas, hur personalen kan nyttjas på bästa möjliga sätt och på hur it och digitalisering kan användas som 
verktyg för att effektivisera och förbättra välfärdsleveransen. 

Stadsutveckling och trafik 

Solna har tagit ett stort ansvar för försörjningen av nya bostäder och arbetsplatser i Stockholmsregionen. Stadens 
befolkning har vuxit med 48 procent under perioden 2000-2021 och uppgick i juni 2022 till 84 847. Inriktningen 
i översiktsplanen är att fortsätta utveckla Solna i en takt som staden och solnaborna mäktar med. Staden planerar 
fortsatt för att det ska byggas 800 nya bostäder per år i Solna i olika boende- och upplåtelseformer. 
 
Arbetet med de nuvarande utvecklingsområdena ska fullföljas, samtidigt som Hagalunds arbetsplatsområde, 
Solna strand, Solna Business Park samt Huvudsta ska prövas som nya utvecklingsområden för bostäder och 
arbetsplatser. I det perspektivet är det också viktigt att säkerställa att stadsutvecklingen samordnas med 
planeringen för olika typer av service, så att de nya stadsdelarna kan försörjas med förskola, skola, äldreomsorg, 
gruppbostäder, fritidsverksamhet, teknisk infrastruktur och annan kommunal service. Det ställer krav på staden 
att bygga ut den kommunala servicen i den takt och i de områden som Solna växer, för att kunna svara upp mot 
stadens åtaganden. 

Trafiken är en stor utmaning för Solna. En fortsatt utbyggnad av kollektivtrafiken med bland annat den nya 
tunnelbanan, en ny pendeltågsstation i Huvudsta och stombussnätet är nödvändig för att Solna ska kunna 
fortsätta växa och nå klimatstrategins mål. För närvarande pågår arbetet med utbyggnaden av den nya 
tunnelbanan till Arenastaden, liksom planeringen för utbyggnaden av Mälarbanan genom Solna. Det kommer 
fortsatt att vara ett stort fokus på planering och utbyggnad av infrastruktur, som påverkar Solna under de 
kommande åren. 

Behov av utbyggnad av den kommunala servicen 

De närmaste tre åren bedöms befolkningsökningen vara begränsad i Solna och andra stockholmskommuner på 
grund av lågkonjunkturen och nedgången i byggkonjunkturen. Den lägre befolkningsökningen har pågått några 
år och blev nu tydligare under pandemin och lågkonjunkturen. Därför blir det sannolikt också en begränsad 
ökning av behovet av personal och lokaler. Det tillkommer dessutom en del lokaler genom exploateringsprojekt 
samt genom tillkommande verksamheter utförda av privata utförare inom bland annat förskola och skola. 

Utifrån förutsättningen att byggkonjunkturen därefter kommer i gång innebär nuvarande befolkningsprognos att 
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det sedan kommer finnas behov av ytterligare en förskola om 80 platser var tredje år samt en grundskola och ett 
gymnasium ungefär var åttonde år. Vad av detta som staden behöver uppföra, påverkas av tillkomsten av 
fristående förskolor och skolor, samarbetet i länet, ledig kapacitet i befintliga lokaler och tillkommande platser 
vid nybyggnation, som har avtalats om i exploateringsavtal med exploatörer. 

Främst på högstadiet och gymnasiet är det vanligt att elever som bor i Solna väljer att gå i fristående skolor, men 
även i Stockholm stads skolor. Om mönstret inom förskola och skola består innebär det att behovet av 
tillkommande kommunala verksamheter i Solna blir lägre än vad befolkningsprognosen indikerar. Behoven av 
gymnasieplatser kommer att hanteras inom ramen för nuvarande gemensamma gymnasieregion. 

I Solna ökar antalet äldre i en långsammare takt och i ett senare skede jämfört med i resten av Sverige. Ökningen 
i Solna sker främst i åldersgruppen 80-89 år medan åldersgruppen 65-79 år och åldersgruppen äldre än 90 år 
minskar under kommande sjuårsperiod. Behovet av platser i vård- och omsorgsboende minskade tydligt under 
2020-2021 och först efter 2027 bedöms behovet öka över hittillsvarande nivå. Enligt befolkningsprognosen 
kommer det behövas ytterligare ett vård- och omsorgsboende under det kommande decenniet med ungefär 
2028-2030 som startår. Det kommer i stället finnas ett visst ökat behov av hemtjänst. 

Utifrån befolkningsprognosen finns också ett behov av tillkommande LSS-bostäder, såväl gruppboenden som 
enskilda lägenheter för denna målgrupp. För att möta befolkningsutvecklingen kommer det enligt prognosen att 
finnas behov av motsvarande ett nytt gruppboende för LSS vartannat år. Behovet av LSS-boenden bedöms 
kunna mötas genom tillkommande platser vid nybyggnation, som har avtalats om i exploateringsavtal med 
exploatörer. 

Utbyggnaden av den kommunala servicen behöver ske på ett ekonomiskt ansvarsfullt sätt. De långsiktiga 
investeringsbehoven måste balanseras mot behoven i den löpande verksamheten, vilket ställer krav på 
prioritering och effektivisering i stadens verksamheter. I detta sammanhang är det också viktigt att beräkna hur 
stor andel av investeringsbehovet som staden behöver svara för och hur mycket externa intressenter kan 
tillhandahålla. Målsättningen är att finansieringen av den infrastruktur och välfärd som krävs för utbyggnaden ska 
ske inom respektive exploateringsprojekt. I driftverksamheten är det på motsvarande sätt viktigt att ta ställning 
till vilka delar och vilken andel som stadens verksamhet ska utföras i egen regi och vad andra intressenter kan stå 
för. 

Staden är, enligt bosättningslagen, skyldig att ta emot och bosätta nyanlända som har fått permanent 
uppehållstillstånd. Solnas kommuntal från Migrationsverket var 80 nyanlända under 2022 och kommer 
preliminärt att vara 89 under 2023. Åtagandet ställer krav på ett fortsatt nära samarbete för att ordna boende, 
skolgång, samhällsorientering med mera som ger de nya solnaborna en bra start på livet i Sverige. Parallellt är 
staden, liksom övriga kommuner i landet, sedan 1 juli 2022 skyldiga att ordna boendeplatser till skyddsbehövande 
från Ukraina utifrån massflyktsdirektivet. Under 2022 uppgår Solna stads kommuntal till 155 skyddsbehövande, 
som staden ska ordna boendeplatser för. 

Konkurrensutsättning 
Ett antal stadsövergripande avtal kommer upphandlas på nytt under 2023 enligt tabell nedan. Vidare kommer 
löpande avrop och upphandlingar göras med lägre avtalsvärden. 

Befintliga avtal som ska upphandlas på nytt 
Avtalsbeteckning Diarienummer 
Elkraft TND/2016:1090 
Idrotts- och gymnastikmaterial KS/2018:283 
Grossistleverantör av Livsmedel KS/2017:20 
Produkter och tjänster för it-arbetsplats KS/2018:138 
Diarieföringssystem KS/2012:433 
Medicinteknisk utrustning (STIC) STIC 20-53 
Management- och organisationskonsulter (STIC) KS/2019:160 
Tekniska konsulter (STIC) TND/2018:1135 

Nya upphandlingsbehov samt större avrop på befintliga ramavtal 
Nya upphandlingsbehov 
I dagsläget finns inga kända behov av nya upphandlingar och avtalsområden av större omfattning. 

Avrop kommer löpande att göras från främst avtalen för tekniska konsulter och management- och 
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organisationskonsulter. 

Intern kontroll 
Varje nämnd ansvarar för intern kontroll inom sitt verksamhetsområde enligt kommunfullmäktiges reglemente. 
En god intern kontroll bidrar till att säkerställa att verksamheten bedrivs ändamålsenligt, kostnadseffektivt och 
säkert. 

I samband med verksamhetsplan och budget ska varje nämnd ta fram en internkontrollplan för nästa år som 
beskriver väsentliga risker i verksamheten. Riskerna sorteras in i en av fyra kategorier: styrning, medarbetare, 
ekonomi och verksamhetsprocesser. Riskerna kopplas sedan till en process eller rutin. Verksamheten ska bedöma 
sannolikheten för och konsekvensen av om en risk skulle inträffa. Bedömningen redovisas som ett riskindex 1-
16, där 16 är hög risk. Internkontrollplanen beskriver kontrollmoment för hur verksamheten ska kontrollera att 
risken inte har inträffat. Internkontrollplanen följs upp i samband med delårsrapport och årsredovisning. 

  

Internkontrollplan 
Kategori Process/Rutin Riskindex Risker Kontrollmoment 
Ekonomi Redovisning av 

representation 
6 Redovisningen blir 

felaktig. Risk att 
representation 
används felaktigt, 
muta/jäv. 

Granskning av redovisning av 
representation 

Ekonomi- och 
verksamhetsuppföljn
ing 

4 Ekonomi och 
verksamhetsuppföljn
ingar görs inte enligt 
ekonomistyrningsreg
ler. 

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

Kontroll av 
utbetalningar 

3 Utbetalningar görs 
till rätt mottagare. 
Bluffakturor betalas. 

Kontroll av stadens samtliga 
utbetalningar har skett till rätt mottagare. 

Verksamhetsprocesser Kriskommunikation 8 Risk att 
kriskommunikation 
inte fungerar vid 
händelse av kris. 

Kontroll av kompetens kopplat till 
kriskommunikation samt att rutiner för 
back up är uppdaterade i enlighet med 
reviderad krishanteringsplan. 

Hantering av 
sekretesshandlingar 

12 Sekretesshandlingar 
görs offentliga, 
publiceras 

Granskning av att sekretessbelagda 
uppgifter inte har publicerats i 
handlingar till nämnd. 

Hantering av 
sekretessbelagda 
uppgifter i 
kontaktcenter 

8 Hanteringen av 
sekretessbelagda 
uppgifter i 
kontaktcenter 
brister. 

Granskning av hantering av 
sekretessbelagda uppgifter i 
kontaktcenter. 
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Förvaltningsberättelse 

Revisionens ansvarsområde 
Revisorernas uppgift är att varje år granska den verksamhet som bedrivs inom nämnders och styrelsers 
verksamhetsområden. Den övergripande revisionsuppgiften i kommunen är att granska om verksamheten följer 
fullmäktiges beslut och om verksamheten uppnår de politiska målen inom givna ekonomiska ramar. 

Ekonomi 

Driftbudget, nämnd 
Solna stads revisorer ska granska kommunstyrelsens och övriga nämnders verksamhet samt de kommunala 
bolagen. Revisorerna ska bland annat granska om stadens årsredovisning är gjord enligt lagen och enligt god 
redovisningssed. Solna stad har idag sju förtroendevalda revisorer. 

Kommunallagen formulerar fyra granskningsområden för den kommunala revisionen: 

• verksamhetens ändamålsenlighet 

• tillfredsställande ekonomi 

• rättvisande räkenskaper 

• tillräcklig intern kontroll 

Revisionens budget innehåller kostnader för nämndledamöter samt sakkunniga biträden som utför 
revisionsgranskningar. 
mkr Budget 2023 Budget 2022 Förändring 
Intäkter 0,0 0,0 0,0 
Kostnader 1,6 1,6 0,0 
Nettokostnader 1,6 1,6 0,0 
 



SOLNA STAD Protokollsutdrag 2022-10-19 
SID 1 (2) 

Signatur  

Byggnadsnämnden 

§ 106
Verksamhetsplan och budget 2023 (BND/2023:1)

Beslut 
Byggnadsnämnden fastställer förvaltningens förslag till verksamhetsplan och 
budget inklusive mål, ekonomiska ramar, konkurrensplan och internkontrollplan. 

Byggnadsnämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att 
besluta om förändrade taxor för nämndens verksamhetsområde avseende bygglov, 
detaljplaner samt kart- och mätverksamhet. 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen beslutade i juni 2022 om förutsättningarna för budget 2023 med 
inriktning för 2024 och 2025. Utifrån kommunstyrelsens beslut har miljö- och 
byggnadsförvaltningen utarbetat byggnadsnämndens verksamhetsplan och budget 2023. 

Driftsram för byggnadsnämnden är 7,1 miljoner kronor och investeringsbudgeten är 0,1 
miljoner kronor. Nämnden föreslår att taxorna för handläggning av bygglov, 
planärenden samt kart- och mätärenden ökar med 3 procent. 

Kommunstyrelsen har beslutat om fyra övergripande mål för staden och tre nämndmål 
för byggnadsnämnden. De tre nämndmålen är: 

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

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

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

Nämnden ska verka för att Solna växer och förtätas på ett hållbart sätt. Under året 
kommer arbetet med de nuvarande utvecklingsområdena - Arenastaden, Hagastaden, 
Nya Ulriksdal, Järvastaden, Solna centrum samt Huvudsta/Mälarbanan med 
intilliggande bebyggelse fullföljas. Samtidigt ska Hagalunds arbetsplatsområde, norra 
Hagastaden, Solna strand, Solna Business Park samt Huvudsta/Ekelund prövas som 
nya utvecklingsområden för bostäder och arbetsplatser. 

Genom att nyttja ekosystemtjänster och implementera stadens nya trafikplan och 
parkeringsnorm bidrar stadsutvecklingen till att anpassa staden till ett förändrat klimat, 
minskad klimatpåverkan och en ekologiskt hållbar utveckling. Nämnden ska också 
vidareutveckla medborgardialogen i planprocessen samt bidra till att sprida kunskap om 
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 Signatur  
 

Solnas stadsutveckling. 
 

För att utveckla nämndens förmåga att leverera en god service, möta framtida 
välfärdsbehov, förändrad lagstiftning samt en osäker ekonomisk situation ska arbetet 
med att utveckla processer genom att samverka och använda digitaliseringens 
möjligheter fortsätta. Samhällsbyggnadsprocessen och administrativa processer är 
prioriterade utvecklingsområden. 
 

Kompetensutveckling inom områden som hållbar utveckling, service och bemötande, 
ledarskap och partnerskap är av strategisk vikt och bidrar tillsammans med fackkunskap 
till måluppfyllelse, en lärande organisation, hållbara partnerskap, god arbetsmiljö och 
medarbetarengagemang. 

 
 
Röstförklaringar 
Björn Bränngård (V) och Tove Pehrsson (V) deltar inte i beslutet enligt bilaga 1. 
 
Martin Eliasson (S), Johan Wahlstedt (S) och Gunilla Åberg (S) deltar inte i beslutet. 
 
 
  



Solna 19 oktober 2022 

Byggnadsnämnden, ärende 4 

Verksamhetsplan och budget 2023 

BND/2023:1 

Röstförklaring 

Vänsterpartiet deltar inte i beslutet om byggnadsnämndens verksamhetsplan och 
budget för 2023. Vi hänvisar till ett eget budgetförslag som kommer att lämnas vid 
senare tillfälle. 

Björn Bränngård 
Vänsterpartiet 

Bilaga 1 till BND/2022-10-19 § 106



I SOLNASTAD 

Förhandling enligt§ 11 MBL angående Verksamhetsplan och 
budget 2023 för Miljö och byggnadsförvaltningen 

Datum: 

Ärende: 

Plats: 

Parter: 

Närvarande: 

§1 

2022-10-04 

Verksamhetsplan och budget 2023; Miljö och 
byggnads förvaltningen 

Solna stadshus 

Miljö och byggnadsförvaltningen 
Vision 
Naturvetarna 
Sveriges Arkitekter 

För arbetsgivaren: 
Asa Bergström Förvaltningschef MBF 
Karolina Ernarp bitr Förvaltningschef MBF 

För arbetstagarparten: 
Malin Lyckdal (Naturvetarna) 
Ara Kanakanian (Naturvetarna) 
Cristina de Barros Moreira (Sveriges Arkitekter) 
Jonas Damm (Vision) 

Arbetsgivaren har kallat till förhandling enligt § 11 MBL, angående 
verksamhetsplan och budget för 2023 

§2 

Sveriges Arkitekter yttrar att aktiviteten att ta fram en Arkitekturpolicy för Solna 
stad är mycket välkommen. Aktiviteten bör engagera medarbetarnas olika kunskap 
och göras levande i hela samhällsbyggnadsprocessen. 



§3 

De fackliga organisationerna har inget ytterligare att erinra mot Miljö och 
byggnadsförvaltningens Verksamhetsplan och budget 2023 

§4 

Förhandlingen förklaras avslutad denna dag. 

Vid protokollet 

Christina Liden Anderson 

För Solna stad För Vision 

0 

()1Jn,/f~•$fl rv1wv 
Åsa Bergström Jonas Damm 

~:c~ 
Malin Lyckdal 

För Sveriges Arkitekter 

Cristina de Barros Moreira 

2(2) 



SID 1 (2) 

 
 

 

Tjänsteskrivelse Datum 2022-10-11 Miljö- och 
byggnadsförvaltningen  BND/2023:1 (Lex) 

  
 
 

Byggnadsnämndens verksamhetsplan och budget 2023 
Förslag till beslut 
Byggnadsnämnden fastställer förvaltningens förslag till verksamhetsplan och 
budget inklusive mål, ekonomiska ramar, konkurrensplan och internkontrollplan. 
 
Byggnadsnämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige 
att besluta om förändrade taxor för nämndens verksamhetsområde avseende 
bygglov, detaljplaner samt kart och mätverksamhet. 
 
Sammanfattning 
Kommunstyrelsen beslutade i juni 2022 om förutsättningarna för budget 2023 
med inriktning för 2024 och 2025. Utifrån kommunstyrelsens beslut har miljö- och 
byggnadsförvaltningen utarbetat byggnadsnämndens verksamhetsplan och 
budget 2023. 

Driftsram för byggnadsnämnden är 7,1 miljoner kronor och investeringsbudgeten 
är 0,1 miljoner kronor. Nämnden föreslår att taxorna för handläggning av bygglov, 
planärenden samt kart- och mätärenden ökar med 3 procent. 

Kommunstyrelsen har beslutat om fyra övergripande mål för staden och tre 
nämndmål för byggnadsnämnden. De tre nämndmålen är: 

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

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

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

Nämnden ska verka för att Solna växer och förtätas på ett hållbart sätt. Under 
året kommer arbetet med de nuvarande utvecklingsområdena - Arenastaden, 
Hagastaden, Nya Ulriksdal, Järvastaden, Solna centrum samt Huvudsta/ 
Mälarbanan med intilliggande bebyggelse fullföljas. Samtidigt ska Hagalunds 
arbetsplatsområde, norra Hagastaden, Solna strand, Solna Business Park samt 
Huvudsta/ Ekelund prövas som nya utvecklingsområden för bostäder och 
arbetsplatser. 

Genom att nyttja ekosystemtjänster och implementera stadens nya trafikplan och 
parkeringsnorm bidrar stadsutvecklingen till att anpassa staden till ett förändrat 
klimat, minskad klimatpåverkan och en ekologiskt hållbar utveckling. Nämnden 
ska också vidareutveckla medborgardialogen i planprocessen samt bidra till att 
sprida kunskap om Solnas stadsutveckling. 

För att utveckla nämndens förmåga att leverera en god service, möta framtida 
välfärdsbehov, förändrad lagstiftning samt en osäker ekonomisk situation ska 
arbetet med att utveckla processer genom att samverka och använda 
digitaliseringens möjligheter fortsätta. Samhällsbyggnadsprocessen och 
administrativa processer är prioriterade utvecklingsområden. 

Kompetensutveckling inom områden som hållbar utveckling, service och 
bemötande, ledarskap och partnerskap är av strategisk vikt och bidrar 
tillsammans med fackkunskap till måluppfyllelse, en lärande organisation, 
hållbara partnerskap, god arbetsmiljö och medarbetarengagemang. 

 
 
 
 
Åsa Bergström   Ann-Christine Källeskog 
Förvaltningschef   Chef, Bygg- plan- och 
geodataavdelningen

I SOLNASTAD 
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Verksamhetsplan och budget 2023 

BYGGNADSNÄMNDEN 

BND 2023:01 Behandlas av byggnadsnämnden den 19 oktober 2022. 

 

  

I 
SOLNA STAD 
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Förvaltningsberättelse 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsen beslutade i juni 2022 om förutsättningarna för budget 2023 med inriktning för 2024 och 2025. 
Utifrån kommunstyrelsens beslut har miljö- och byggnadsförvaltningen utarbetat byggnadsnämndens 
verksamhetsplan och budget 2023. 

Driftsram för byggnadsnämnden är 7,1 miljoner kronor och investeringsbudgeten är 0,1 miljoner kronor. 
Nämnden föreslår att taxorna för handläggning av bygglov, planärenden samt kart- och mätärenden ökar med 3 
procent. 

Kommunstyrelsen har beslutat om fyra övergripande mål för staden och tre nämndmål för byggnadsnämnden. 
De tre nämndmålen är: 

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

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

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

Nämnden ska verka för att Solna växer och förtätas på ett hållbart sätt. Under året kommer arbetet med de 
nuvarande utvecklingsområdena - Arenastaden, Hagastaden, Nya Ulriksdal, Järvastaden, Solna centrum samt 
Huvudsta/ Mälarbanan med intillliggande bebyggelse fullföljas. Samtidigt ska Hagalunds arbetsplatsområde, 
norra Hagastaden , Solna strand, Solna Business Park samt Huvudsta/ Ekelund prövas som nya 
utvecklingsområden för bostäder och arbetsplatser. 

Genom att nyttja ekosystemtjänster och implementera stadens nya trafikplan och parkeringsnorm bidrar 
stadsutvecklingen till att anpassa staden till ett förändrat klimat, minskad klimatpåverkan och en ekologiskt 
hållbar utveckling. Nämnden ska också vidareutveckla medborgardialogen i planprocessen samt bidra till att 
sprida kunskap om Solnas stadsutveckling. 

För att utveckla nämndens förmåga att leverera en god service, möta framtida välfärdsbehov, förändrad 
lagstiftning samt en osäker ekonomisk situation ska arbetet med att utveckla processer genom att samverka och 
använda digitaliseringens möjligheter fortsätta. Samhällsbyggnadsprocessen och administrativa processer är 
prioriterade utvecklingsområden. 

Kompetensutveckling inom områden som hållbar utveckling, service och bemötande, ledarskap och partnerskap 
är av strategisk vikt och bidrar tillsammans med fackkunskap till måluppfyllelse, en lärande organisation, hållbara 
partnerskap, god arbetsmiljö och medarbetarengagemang. 

Styrning och uppföljning av den kommunala verksamheten 

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

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

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

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

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

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

Byggnadsnämndens ansvarsområden 

Byggnadsnämnden är myndighet. Den ansvarar för frågor som rör detaljplaner, bygglov, byggnadsinspektion, 
kartframställning och mätningsarbeten. Enligt plan- och bygglagen ska byggnadsnämnden bland annat verka för 
en god byggnadskultur och en god stads- och landskapsmiljö. 

Nämndens kvalitetsdeklarationer 

Byggnadsnämnden har inga kvalitetsdeklarationer. 

Kvalitetsdeklarationer Beslutsdatum Status 

   

   

Organisation 

Förvaltningen 

Miljö- och byggnadsförvaltningen är utförare inom nämndens ansvarsområden och består av tre avdelningar; 
plan- bygg- och geodataavdelningen, miljöavdelningen samt administrativa avdelningen. 

Förvaltningsövergripande utvecklings- och kvalitetsarbete ska under verksamhetsåret ledas av ledningsgruppen. 
Plan- bygg- och geodataavdelningen ska driva arbetet med ökad dialog och digitaliseringen av 
samhällsbyggnadsprocessen. Den administrativa avdelningen ska driva arbetet med att utveckla administrativa 
processer genom att tillvarata digitaliseringens möjligheter. 

Plan- bygg- och geodataavdelningen  

Verksamheten inom plan- bygg- och geodataavdelningen är till största delen myndighetsutövning som styrs av 
plan- och bygglagen. Avdelningen ansvarar för planläggning, kartproduktion och bygglovsgivning inklusive 
byggnadsinspektion. Avdelningen är indelad i en plan- och geodataenhet och en bygglovsenhet. 

Plan- och geodataenheten har ansvar för detaljplanläggning och deltagande i övrig översiktlig planering. Enheten 
ska förvalta och ajourhålla kommunens grundläggande geodata till exempel baskartan som är ett storskaligt 
digitalt kartverk som redovisar de grundläggande geografiska och administrativa förhållandena i Solna. Enheten 
ansvarar också för framställning av nybyggnadskartor och grundkartor, för kvalitetssäkrad hantering av 
fastighetsinformation, adressinformation och annan myndighetsrelaterad information. Enheten samordnar 
geodataverksamhet avseende användning och utveckling av gemensamma arbetssätt. 

Inom bygglovsenheten hanteras bygglovs- och bygganmälansärenden, strandskyddsdispenser samt allmänna 
tillsynsärenden. Tillsyn avseende obligatorisk ventilationskontroll, motordrivna anordningar som hissar och 
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rulltrappor portar, lekplatser och personsäkerhet i tunnlar och plattformsrum för tunnelbanan ingår i enhetens 
ansvar. 

Administrativa avdelningen 

Den administrativa avdelningen ansvarar för det administrativa stödet inom förvaltningen och har ansvar för 
nämndens registratur, arkiv, kommunikation samt viss statistik och uppföljning. Avdelningen ansvarar också för 
samverkan med stadsledningsförvaltningen som förser nämnden med verksamhetsstöd inom områdena 
kommunikation och kontaktcenter, it och systemförvaltning samt redovisning och ekonomisk uppföljning. 
Avdelningen stödjer även övriga verksamheter genom att handlägga vissa verksamhetsspecifika ärenden samt 
genom att leda verksamhetsutvecklingen av prioriterade administrativa processer. 

Mål och uppdrag 

Solna stads vision och övergripande mål 

Den politiska viljeinriktningen för Solna stads framtida utveckling kommer till uttryck i en vision och fyra 
övergripande mål. Solna stads vision lyder på följande sätt: 

Solna ska vara en sammanhållen och levande stad, som växer och utvecklas hållbart för alla solnabor. Staden kännetecknas av 
trygghet och öppenhet, där allas potential tas tillvara. Vi erbjuder kunskap, kreativitet och upplevelser som ökar regionens 
attraktionskraft. 

Visionen bryts ner i fyra övergripande mål, som lyder på följande sätt: 

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

Alla verksamheter som Solna stad finansierar, oavsett utförare, ska hålla god kvalitet och hushålla med stadens 
resurser. Staden ska säkerställa att de insatta resurserna ger avsedda resultat i verksamheterna. Verksamheter 
inom välfärdens kärna ska prioriteras. Kvalitetsnivåer ska sättas och följas upp och utvärderas. Det ska vara 
ordning och reda i stadens ekonomi och verksamheterna ska hålla budget. Staden tar ansvar för framtidens 
välfärd genom att balansera kostnader för dagens verksamheter och behovet av att göra avsättningar för 
kommande investeringar. 

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

Solna ska möta efterfrågan på att leva, bo och verka i staden med ett stort utbud av bostäder, arbetsplatser och 
service. Staden ska växa hållbart i en takt som staden och solnaborna mäktar med utifrån ett ekonomiskt, socialt 
och miljömässigt perspektiv. De möjligheter som tillväxten skapar ska tillvaratas samtidigt som stadens framtida 
ekonomi tryggas, viktiga naturvärden säkras och jämlika livsvillkor skapas. Barriärer ska byggas bort och 
stadsdelarnas egna identiteter tas till vara och länkas ihop för att skapa en sammanhållen och levande stad. 

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

Solna ska erbjuda en attraktiv och trygg miljö att leva och verka i. Här ska finnas tillgång till bra boende, 
stimulerande arbete och utbildningsmöjligheter, god service, trivsamma grönområden och goda 
kommunikationer. Stadsmiljön ska vara trygg och tillgänglig för alla, utan fysiska och sociala barriärer. 
Solnaborna ska kunna forma sina liv efter sina förutsättningar och trygga sin försörjning genom eget arbete. Den 
service som Solna stad finansierar ska finnas som ett naturligt stöd för de solnabor som behöver den under livets 
olika skeden. 

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

Solna ska vara en mångsidig och upplevelserik stad, som ökar regionens attraktionskraft. Här ska storstadens puls 
samspela med det lugn som närheten till natur och vatten ger. Staden ska ha en internationell prägel och vara en 
mötesplats för människor med olika bakgrund, en importhamn för nya idéer och ett centrum för upplevelser. 
Här ska alla ges möjlighet att förverkliga sina livsdrömmar och allas potential tas tillvara i stadens och regionens 
utveckling. 

Nämndmål 

Nämndmålen pekar ut kommunfullmäktiges övergripande prioriteringar och strategiska ställningstaganden för 
respektive nämnd. Nedan beskrivs nämndens huvudsakliga aktiviteter per respektive nämndmål och vilka mått 
som används för att beskriva måluppfyllelsen under 2023. 



 

6 

B
y

g
g

n
ad

sn
äm

n
d

en
 - V

erk
sam

h
etsp

lan
 o

ch
 b

u
d

g
et 2

0
2
3

 

 

Byggnadsnämnden ska planera för nya bostäder, arbetsplatser och service samt 

åstadkomma en sammanhållen, levande och hållbar stadsmiljö med ett modernt 

transportsystem. 

Aktiviteter Beskrivning 

Säkerställa framdriften av prioriterade stadsutvecklingsprojekt Nämnden ska verka för att Solna växer och förtätas och att 
målen och intentionerna i Översiktsplan 2030 uppnås. Arbetet 
med de nuvarande utvecklingsområdena Arenastaden, 
Hagastaden, Nya Ulriksdal, Järvastaden, Solna centrum samt 
Huvudsta/Mälarbanan med intillliggande bebyggelse ska 
fullföljas. Samtidigt ska Hagalunds arbetsplatsområde, Solna 
strand, Solna Business Park samt Huvudsta/Ekelund prövas 
som nya utvecklingsområden för bostäder och arbetsplatser. 

Säkerställa att stadsutvecklingen leder till kvalitativ, levande och 
hållbar stadsmiljö 

Nämnden ska i såväl plan- som byggprocessen beakta 
perspektiv som riksintressen, natur- och kulturvärden, 
ändamålsenlig struktur och estetiskt tilltalande utformning, en 
från social synpunkt god livsmiljö, goda miljöförhållanden i övrigt 
och långsiktigt god hushållning med mark och vatten samt energi 
och råvaror. Under året ska nämnden genom nyttjandet av 
ekosystemtjänster bidra till att anpassa staden till ett förändrat 
klimat, minska stadens klimatpåverkan samt säkerställa en 
ekologisk hållbar utveckling. 

. 

Mått 

Antal bostäder i godkända detaljplaner 

Antal kvadratmeter kontorsyta i detaljplaner 

Antal slutbesked för färdigställda bostäder 

Byggnadsnämnden ska utveckla dialogen med solnabor och andra intressenter med 

inriktningen att skapa en öppen och inkluderande planprocess. 

Aktiviteter Beskrivning 

Vidareutveckla medborgardialogen i planprocessen En öppen och inkluderande planprocess nås genom aktiv 
kommunikation av projekten, inbjudan till dialog, tydlig 
annonsering, bra samrådsmöten, god tillgänglighet och gott 
bemötande samt tillvaratagandet av digitaliseringens möjligheter. 
Nämnden ska fortsätta att utveckla kommunikationen med 
solnaborna med syfte att skapa förutsättningar för ökad 
delaktighet i planprocessen. 

Bidra till att öka medborgarnas kunskap om Solnas 
stadsutveckling. 

Nämnden ska i samarbete med stadsledningsförvaltningen 
genomföra kommunikationsaktiviteter med syfte att öka intresset 
för och kunskapen om Solnas stadsutvecklingsprojekt och 
stadens tillväxtresa. 

. 

Mått 

Mått kopplat till detta nämndmål saknas 

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

nöjda solnabor och företagare. 

Aktiviteter Beskrivning 

Digitalisera samhällsbyggnadsprocessen Nämnden ska fortsätta att skapa förutsättningar för en obruten 
digital samhällsbyggnadsprocess. Under året ska nämnden 
bland annat ta fram en plan för att digitalisera gamla 
detaljplaner. Ett nytt verksamhetssystem för ärendehantering i 
geodataprocessen ska implementeras och befintligt 
verksamhetssystem för ärendehantering i bygglovsprocessen 
ska konkurrensutsättas och upphandlas på nytt. 

Samordna och förstärka administrativa processer Nämnden ska fortsätta förstärka de administrativa processerna 
ur ett service-, kvalitets- och effektivitetsperspektiv. Processer 
ska kartläggas och nya idéer för hur arbetet ska genomföras ska 
prövas. Ett effektivt stöd till verksamheten och fortsatt god 
service till medborgarna står i fokus. Under året ska bland annat 
ett e-arkiv införas och nämndens gamla fysiska handlingar ska 
lämnas över till stadsarkivet. 

Utveckla förmågan att leverera en god och samordnad service Serviceperspektivet ska genomsyra nämndens alla 
verksamheter. Rättssäkerhet, information, tillgänglighet, 
effektivitet och bemötande ska beaktas i arbetet att utveckla 
processer och tillhörande verksamhetssystem. Under året ska 
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Aktiviteter Beskrivning 

nämnden ha särskilt fokus på att utveckla tillgängligheten och 
effektiviteten i bygglovsprocessen och 
kartproduktionsprocessen. En säkrad bemanning, digitalisering 
och kompetensutveckling är viktiga framgångsfaktorer. 
Nämnden ska samverka med stadens övriga nämnder för att 
säkerställa en effektiv och samordnad service för ärenden som 
kräver flera nämnders engagemang. 

. 

Mått 

Handläggningstider inom bygglov 

Företagsklimat enl. ÖJ (Insikt) - Bygglov - Totalt, NKI 

Löpande verksamhet enligt reglemente 

Vid sidan av nämndens verksamhet utifrån nämndens nämndmål, finns även en löpande verksamhet utifrån det 
av kommunfullmäktige beslutade reglementet för respektive nämnd. 

Ekonomi 

Driftbudget, nämnd 

Byggnadsnämndens budgetram 2023 är 7,1 miljoner kronor. Budgetramen innehåller en generell uppräkning på 2 
procent (140 tkr) jämfört med år 2022. Vidare innehåller budgeten en justering på 0,8 mkr som är en följd av en 
annan fakturahantering gällande detaljplaneprojekt. 

Intäkterna för nämnden bedöms bli 27,9 mkr, vilket är 0,5 mkr högre än 2022 års budgeterade intäkter. Intäkter 
består framförallt av bygglovsavgifter samt planavtalsintäkter. 

Nämndens budgeterade kostnader uppgår till 35,0 mkr, vilket är 0,2 mkr lägre än 2022 års budgeterade 
kostnader. Kostnaderna består framförallt av personal samt konsulter. Konsultkostnaderna är kopplade till 
utvecklingsprojekt och den förväntade mängden bygglovsärenden och detaljplaner under 2023. 

mkr Budget 2023 Budget 2022 Förändring 

Intäkter 27,9 27,4 -0,5 

Kostnader -35,0 -35,2 -0,2 

Nettokostnader -7,1 -7,8 -0,7 

Taxor och avgifter 

Kommunens kostnader för myndighetsutövning ska i möjligaste mån vara avgiftsfinansierad. Den del som inte 
bekostas av avgifter ska finansieras av skatteintäkter via anslag från nämnden. Stadens taxor och avgifter ska 
harmonisera med den nivå som gäller i närliggande och likartade kommuner i Stockholms län. De ska också vara 
effektiva, enkla och transparenta. 

Nämndens avgifter inom plan- och bygglagens områden för bygglov, planärenden och kart- och mätärenden 
baseras på area, typ av åtgärd eller handläggningstid. 

Nämnden föreslår att taxorna ökar med 3 procent. Vid beställning av nybyggnadskarta faktureras alltid för minst 
2000 kvm. 

De reviderade taxorna återfinns som bilagor: 

• Taxa för byggnadsnämndens verksamhetsområde avseende bygglov och detaljplaner. 

• Taxa för byggnadsnämndens verksamhetsområde avseende kart- och mätverksamhet. 

Nämndens taxor och avgifter 

Taxor och avgifter Beslutad Status Datum för nytt 
beslut 

Gäller från och 
med 

Taxa för byggnadsnämndens 
verksamhetsområde avseende bygglov och 
detaljplaner 

KF 2021-11-29 Revideras 2022-11-28 2023-01-01 

Taxa för byggnadsnämndens 
verksamhetsområde avseende kart- och 
mätverksamhet 

KF 2021-11-29 Revideras 2022-11-28 2023-01-01 
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Väsentliga personalförhållanden 

Nämnden bedriver kontinuerligt utvecklingsarbete för att säkra kompetensförsörjningen och vara en attraktiv 
arbetsgivare med engagerade medarbetare. Nedan beskrivs de huvudsakliga aktiviteterna inom 
medarbetarperspektivet under 2023 utifrån fokusområden. 

Kompetensförsörjning 

Miljö-och byggnadsförvaltningen består av 65 medarbetare. Från och till anlitas konsulter för att på så vis hantera 
kompetens- och resursbehov utifrån stadens utveckling och tillväxt. Under året kommer förstärkning behövas 
för att klara många stora stadsutvecklingsprojekt och verksamhetsutvecklingsprojekt samtidigt. 

Alla vakanta tjänster utlyses genom ett öppet rekryteringsförfarande. De rekryteringar som planeras genomförs 
utifrån en kompetensbaserad rekryteringsmetodik med könsneutrala kravprofiler. Förvaltningens förmåga att 
attrahera, rekrytera, utveckla och behålla medarbetare med rätt kompetens blir allt viktigare i takt med att 
konkurrensen om arbetskraften ökar. 

Kompetensutveckling  

Kompetenta medarbetare och en lärande organisation är avgörande för att nämnden ska fortsätta leverera god 
verksamhet. I medarbetarsamtalet görs en individuell kompetensutvecklingsplan baserad på varje medarbetares 
individuella mål och kompetensutvecklingsbehov. Kompetensutvecklingsinsatser kommer att prioriteras 2023. 

Nämnden kommer under året ha särskilt fokus på att utveckla kompetensen inom hållbar stadsutveckling samt 
verksamhetsutveckling och digitalisering av processer inom samhällsbyggnad och administration. Andra viktiga 
kompetensområden, utöver fackkunskap, är: 

• Introduktionsutbildning för nyanställda. Nya medarbetare ska snabbt förstå de kommunala uppdraget 
och vad som krävs då man arbetar i offentlig sektor. 

• Partnerskap och uppskattande förhållningssätt. Kompetensen är avgörande för måluppfyllelse, en 
lärande organisation, hållbara partnerskap och en god psykosocial arbetsmiljö. 

• Service och bemötande. Utbildning i service och bemötande är prioriterat då det bidrar till både nöjda 
kunder och en hållbar arbetsmiljö. 

• Ledarskap. Utbildningarna Klart ledarskap och Leda utan att vara chef stärker ledare i sin yrkesroll och 
skapar förutsättningar för hållbart medarbetarengagemang och partnerskap. 

• Hållbar utveckling. Kunskap om hur verksamheten kan bidra till minskad klimatpåverkan samt hur den 
behöver anpassas till ett föränderligt klimat. 

Arbetsmiljö - hållbart medarbetarengagemang (HME) och hälsofrämjande arbete 

Motiverade medarbetare som vill och kan ta ansvar att skapa goda resultat är en framgångsfaktor. Den årliga 
medarbetarundersökningen är ett viktigt hjälpmedel för att följa upp medarbetarnas delaktighet och engagemang. 

Förvaltningen kommer att fortsätta arbeta för en god fysisk och psykosocial arbetsmiljö som bidrar till bra 
förutsättningar att uppnå samtliga nämndmål. Förvaltningen kommer ha särskild uppmärksamhet på 
grupputvecklingsfasers effekt på psykosocial arbetsmiljö samt hur kombinationen arbete på huvudarbetsplats och 
på distans påverkar måluppfyllelse och arbetsmiljö. 

För att minimera och förebygga sjukfrånvaro kommer förvaltningen fortsätta att skapa goda förutsättningar för 
såväl medarbetare som arbetsledare på alla nivåer. Exempel på förebyggande insatser är årsarbetstid, 
friskvårdsbidrag, ergonomironder, arbetsmiljö- och ledarskapsutbildningar samt möjlighet att arbeta på distans. 

För att samtliga medarbetare ska ha samma rättigheter och möjligheter på arbetsplatsen erbjuds samtliga 
föräldralediga medarbetarsamtal under eller efter föräldraledighet. Föräldralediga bjuds även in till 
planeringsdagar och eventuella personalaktiviteter samt ingår i den ordinarie löneöversynen. För anställda med 
barn under 12 år finns det möjlighet att arbeta deltid. 

Tvärsektoriella frågor 

I Solna stads verksamhetsplan och budget har de tvärsektoriella frågorna - internationellt arbete, 
likabehandlingsarbete samt miljö- och klimatarbetet - integrerats i stadens styrsystem. Utgångspunkten är att 
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arbetet med de tvärsektoriella frågorna ska bidra till stadens vision och mål. Nämnderna har uppgiften att i 
arbetet med verksamhetsplan och budget inkludera tvärsektoriella aktiviteter, som effektivt stödjer nämndens 
måluppfyllelse. 

Internationellt 

Nämndens internationella arbete är en metod för verksamhets- och kvalitetsutveckling. Nedan beskrivs det 
huvudsakliga internationella arbetet under 2023. 

Byggnadsnämnden har en specialistroll vad beträffar plan-, bygg- och mätfrågor och har kunskaper om 
stadsutvecklingsfrågor. Nämnden företräder staden i dessa frågor i internationella samarbeten, när det är aktuellt. 

Internationella jämförelser och identifiering av goda exempel är en metod för verksamhets- och 
kvalitetsutveckling och nämnden deltar därför i stadens internationella arbete när tillfälle ges. Under 2023 
kommer nämnden sträva efter att ingå i fler internationella samarbeten och kunskapsutbyten förutsatt att de 
bedöms vara relevanta för nämndens ansvarsområde. 

Likabehandling 

Nämndens likabehandlingsarbete syftar till att alla medborgare ska få likvärdigt bemötande och service. Arbetet 
bidrar på detta sätt till att utveckla nämndens verksamhet och dess kvalitet. Nedan beskrivs det huvudsakliga 
likabehandlingsarbetet under 2023. 

Andelen solnabor som är födda i ett annat land är stor och det finns en mångfald bland boende, företagare och 
medarbetare. Nämndens medarbetare möter ofta medborgare och företagare med annan kulturell bakgrund än 
den svenska i sin dagliga verksamhet. Det är därför viktigt att det finns förståelse för andra kulturer och insikt 
om vikten av tydlighet i kommunikationen bland medarbetarna. Medveten kommunikation är en viktig del i 
medarbetarnas kompetensutveckling och likabehandlingsperspektivet är en viktig del att säkerställa i 
introduktionen av nyanställda. Vid behov anlitas tolk vid möte med boende eller verksamhetsutövare. 
Förvaltningens skrivna material i form av informationsmaterial, hemsida och beslutsmallar kommer kontinuerligt 
att revideras för att göra dem tillgängligare. 

För att handläggningen av myndighetsärenden ska vara både effektiv och likvärdig är en stor del av arbetet 
beskrivna i rutiner och anvisningar. Dessa diskuteras löpande på enheterna med syfte att säkerställa samsyn och 
identifiera behov av revideringar. 

I nämndens uppdrag ingår att säkerställa att den fysiska tillgängligheten i stadsmiljön och i fastigheter säkerställs 
och är en integrerad del i det dagliga arbetet. 

Miljö och klimat 

Nämndens miljö- och klimatarbete utgår från stadens miljöpolicy med tillhörande miljöstrategi, klimatstrategin 
samt nämndens nämndmål. Nedan beskrivs de huvudsakliga aktiviteterna inom miljö- och klimatområdet under 
2023 utifrån miljöpolicyns fokusområden. 

Hållbar stadsutveckling 

Byggnadsnämnden ska i den fysiska planeringen skapa förutsättningar för ett effektivt markutnyttjande, en tät 
stadsstruktur och ett resurseffektivt byggande. Under året ska nämnden genom nyttjandet av ekosystemtjänster 
bidra till att anpassa staden till ett förändrat klimat, minska stadens klimatpåverkan samt säkerställa en ekologisk 
hållbar utveckling. Genom samverkan med andra nämnder i tidiga skeden av plan- och byggprocessen tillvaratas 
kompetens vilket också förstärker arbetet för en hållbar stadsutveckling. 

I skriften "På väg mot ett hållbart Solna" redovisas Solna stads ambitioner inom miljöområdet och de 
förväntningar staden har på exploatörer verksamma i staden för att vi tillsammans ska åstadkomma en hållbar 
stad. Skriften är ett stöd vid framtagande av projektspecifika miljöprogram och för att genomföra åtgärder för 
hållbart byggande. 

Effektivt resursanvändande 

Byggnadsnämnden ska i den fysiska planeringen skapa förutsättningar för solnaborna att resa miljövänligt genom 
att fortsatt arbeta för utbyggnaden av kollektivtrafik, förbättrade gång- och cykelstråk och genom att ta hänsyn 
till kollektivtrafiknav i planeringen av bostäder. Prioriterade projekt under året är detaljplaner för Mälarbanan, 
utvecklingen av området vid Solna Business Park samt kring Solna station. Under året kommer nämnden att 
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fortsätta att implementera stadens styrdokument i det dagliga arbetet samt fortsätta samarbeta nära med andra 
nämnder med syfte att säkerställa ett effektivt resursanvändande i staden. 

Byggnadsnämnden ska också skapa förutsättningar för minskad klimatpåverkan från energianvändningen i staden 
genom att uppmuntra utvecklingen av energieffektiva byggnader och infrastruktur. 

God livsmiljö 

Byggnadsnämnden ska i samband med den fysiska planeringen skapa förutsättningar för en god livsmiljö i 
staden, bland annat genom att beakta en hållbar dagvattenhantering, buller, luftkvalitet och biologisk mångfald. 
Nämnden ska också beakta vegetationens betydelse i stadsmiljön för att jämna ut temperatur, sänka 
värmetoppar, ge tillgång till skuggning samt grönområdenas betydelse för rekreation, social samvaro och motion. 

Förväntad utveckling 

Tillväxt och utveckling i en osäker framtid 

Osäkerhetsfaktorerna inför 2023 är många och utvecklingen framöver för svensk ekonomi är oviss. Pandemin 
har fått globalt omfattande effekter på hälsa, levnadsförhållanden, utbildning och ekonomi. Effekterna av 
Rysslands invasion av Ukraina skapar stor osäkerhet och en dämpande effekt på global och svensk tillväxt. Bland 
annat genom stigande priser på råvaror och livsmedel och ökad osäkerhet på de finansiella marknaderna. Bygg- 
och entreprenadbranschen påverkas ofta tidigt i en lågkonjunktur och i augusti 2022 märks tecken på en 
inbromsning i ekonomin som till exempel framskjutna investeringar. Om detta är en tillfällig dipp eller en 
situation som kommer känneteckna utvecklingen under hela 2023 återstår att se. 

Hållbar stadsutveckling för en levande och sammanhållen stad 

Trots osäkra tider finns det fortfarande en stor efterfrågan på bostäder i Stockholmsregionen. Staden planerar 
därför att även fortsättningsvis ta ett stort ansvar för regionens tillväxt, i en takt som staden och solnaborna 
mäktar med. Staden planerar för att det ska byggas ungefär 800 nya bostäder per år i olika boende- och 
upplåtelseformer. Samtidigt ska staden bygga ut den kommunala servicen i den takt och i de områden där Solna 
växer, för att kunna svara upp mot stadens åtaganden. Under året kommer arbetet med de nuvarande 
utvecklingsområdena Arenastaden, Hagastaden, Nya Ulriksdal, Järvastaden, Solna centrum samt 
Huvudsta/Mälarbanan med intillliggande bebyggelse fullföljas. Samtidigt ska Hagalunds arbetsplatsområde, norra 
Hagastaden, Solna strand, Solna Business Park samt Huvudsta/Ekelund prövas som nya utvecklingsområden för 
bostäder och arbetsplatser. 

De senaste årens pandemi har påverkat efterfrågan på flexibilitet vad gäller utformning av bostäder och 
arbetsplatser. Hybridarbete och e-handel, ett fortsatt behov av att begränsa smittspridning och trängsel samt 
önskemål om att minska risk genom kortare och mer flexibla hyresavtal driver utvecklingen. Pandemin har också 
gjort att allt fler använder stadens grönområden för rekreation, social samvaro och motion. 

Utvecklingen av framtidens stad kommer vara klimatdriven. Det ställer krav på långsiktig planering, att staden 
ska växa hållbart och att barriärer ska byggas bort. En fortsatt utbyggnad av kollektivtrafiken med bland annat 
den nya tunnelbanan, en ny pendeltågsstation i Huvudsta och stombussnätet är nödvändig för att Solna ska 
kunna fortsätta växa och nå klimatstrategins mål. För närvarande pågår arbetet med utbyggnaden av den nya 
tunnelbanan till Arenastaden, liksom planeringen för utbyggnaden av Mälarbanan genom Solna. Det kommer 
fortsatt att vara ett stort fokus på planering och utbyggnad av infrastruktur, som påverkar Solna under de 
kommande åren. 

Ökad grad av komplexitet och föränderlig lagstiftning 

Arbetet med planering för nya bostäder, verksamheter och kontor är komplext och stöter på många utmaningar i 
lagstiftningen och tolkningen av denna gällande bland annat risk, buller och nationella intressen. Komplexiteten 
ökar genom att lagstiftningen ständigt förändras. Tolkning av lagstiftningen, svårt att få tydliga besked av statliga 
företrädare och långa processer för yttrande samt överklagande medför att processen från planering till 
färdigställande är lång. Idag blir många antagna detaljplaner och bygglov överklagade och denna trend förutspås 
fortsätta när fler intressen ska beaktas i plan- och byggprocesserna. 

Förändringar i lagstiftning som syftar till att göra samhället mer hållbart och samhällsbyggnadsprocessen mer 
effektiv kommer ha stor påverkan på nämndens verksamhet de kommande åren. Det kommer påverka 
nämndens arbetssätt men troligen även finansiella förutsättningar för att bedriva verksamhet. Det senare gäller 
till exempel nämndens möjlighet att ta betalt för geodata om dessa i framtiden klassas som öppna data och 
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därmed ska tillgängliggöras utan kostnad. 

Förändrad förväntan på service och myndighetsutövning 

Den växande, hållbara och uppkopplade staden innebär fler ärenden och ändrade förväntningar på vad som är 
god kvalitet i service- och myndighetsutövningen. Nämnden ska möta förväntningarna på samhällsservice från 
solnaborna och övriga samhället. Det ska vara enkelt att komma i kontakt med nämnden och handläggningen ska 
vara rättssäker och effektiv. Nämnden behöver därför fortsätta arbetet att utveckla servicen genom att 
effektivisera processer, ta tillvara på digitaliseringens möjligheter och kompetensutveckla inom området service 
och bemötande. 

Tuffare ekonomiska förutsättningar och ökad konkurrens om nyckelkompetens 

För att utveckla en växande och hållbar stad och samtidigt hantera kommunsektorns långsiktiga ekonomiska 
utmaningar behöver samverkan inom och mellan stadens nämnder utvecklas. Genom framgångsrik samverkan 
kan nämnden förbättra måluppfyllelse, minska kostnader och frigöra ekonomiska och personella resurser. Det är 
också bra ur ett kvalitets- och utvecklingsperspektiv då det stärker kompetensen och bidrar till att säkra 
kompetensförsörjningen. Detta blir allt viktigare när arbetskraften minskar och konkurrensen om 
nyckelkompetens hårdnar. 

För att attrahera och behålla medarbetare är det viktigt att staden och nämnden upplevs som en attraktiv 
arbetsgivare. För att säkra kompetensförsörjningen behöver nämnden därför prioritera ledarskap- och 
medarbetarskapssatsningar och kompetensutveckling. Ett meningsfullt arbetsinnehåll, kontinuerligt lärande, ett 
gott arbetsklimat, delaktighet, moderna arbetssätt, konkurrenskraftig lön och möjlighet att distansarbeta är viktiga 
faktorer för att uppnå målet om att vara en attraktiv arbetsgivare. 

Konkurrensutsättning 

Under 2024 löper avtalet för ärendehanteringssystemet Castor för bygglov ut. Avtalet kan inte förlängas. Arbetet 
att upphandla en leverantör av ett ärendehanteringssystem har påbörjats. Konsultstöd avropas först och främst 
från befintliga ramavtal vid tillfälliga kompetens- eller resursbehov. 

Befintliga avtal som ska upphandlas på nytt 

Avtalsbeteckning Diarienummer 

Ärendehanteringssystem för bygglov BND/2017:78 

Nya upphandlingsbehov samt större avrop på befintliga ramavtal 

Nya upphandlingsbehov 

 

Intern kontroll 

Varje nämnd ansvarar för intern kontroll inom sitt verksamhetsområde enligt kommunfullmäktiges reglemente. 
En god intern kontroll bidrar till att säkerställa att verksamheten bedrivs ändamålsenligt, kostnadseffektivt och 
säkert. 

I samband med verksamhetsplan och budget ska varje nämnd ta fram en internkontrollplan för nästa år som 
beskriver väsentliga risker i verksamheten. Riskerna sorteras in i en av fyra kategorier: styrning, medarbetare, 
ekonomi och verksamhetsprocesser. Riskerna kopplas sedan till en process eller rutin. Verksamheten ska bedöma 
sannolikheten för och konsekvensen av om en risk skulle inträffa. Bedömningen redovisas som ett riskindex 1-
16, där 16 är hög risk. Internkontrollplanen beskriver kontrollmoment för hur verksamheten ska kontrollera att 
risken inte har inträffat. Internkontrollplanen följs upp i samband med delårsrapport och årsredovisning. 

  

Internkontrollplan 

Kategori Process/Rutin Riskindex Risker Kontrollmoment 

Ekonomi Kundfakturering 9 Risk att intäkter inte 
kommer in enligt 
plan. 

En analys av enheternas intäkter jämfört 
med budget ska göras månadsvis. 

Prognossäkerhet 9 Risk att utfall inte 
stämmer med 

En analys av enheternas ekonomiska 
utfall jämfört med tidigare årsprognos 
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1 Allmänt  

Taxan är avsedd att täcka stadens kostnad för myndighetsutövningen inom 
byggnadsnämndens verksamhetsområde gällande bygglov, anmälan av byggåtgärd, 
strandskydd, tillstånd inom naturreservat och detaljplan.  

  
Avgifterna tas ut med stöd av plan- och bygglagen (PBL) eller kommunallagen, om 
inget annat anges. Avgifterna är inte momsbelagda om inte annat anges. Belopp 
anges i kronor.  

  
Tidsersättning för tjänsteman år 2023 är 1475 kronor.   

Taxan revideras årligen och beslutas av kommunfullmäktige.  

Allmänt bygglov  
Avgiften tas normalt ut i samband med beslut om lov/startbesked. I avgiften ingår 
då kostnaden för handläggningen från ansökan om lov fram till och med slutbesked. 
I de fall där endast anmälan krävs är det från anmälan till slutbesked som avgiften 
avser. I dessa fall tas avgiften ut i samband med startbesked. Avgifter kan delas upp 
beroende på ärendets karaktär.  

  
I avgiften ingår i förekommande fall, vardera ett (1) beslut om lov/ tekniskt samråd/ 
startbesked/ arbetsplatsbesök /slutsamråd/slutbesked. Tillkommande åtgärder 
debiteras separat enligt berörd tabell.  

  
Vid beslut om lov där avgift tas ut för handläggningen från ansökan om lov fram till 
och med slutbesked utgör lovkostnaden 50 % av den totala kostnaden.  

  
Tidsbegränsade lov  
Avgiften för tidsbegränsat bygglov och bygglov av säsongskaraktär är densamma 
som för permanenta bygglov. Vid förlängning av tidsbegränsat bygglov debiteras 
endast lovkostnaden, dvs 50% av avgiften. 
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Tillkommande avgifter  
Vid lovpliktiga åtgärder som avser kulturhistoriskt särskilt värdefull bebyggelse 
eller åtgärd inom kulturhistoriskt värdefullt område ökas avgiften med 15%. Vid 
lovpliktiga åtgärder utanför planlagt område eller vid avvikelser från detaljplan 
ökas avgiften med 15 %.  Byggnadsnämnden får ta ut avgift för erforderliga 
utlåtanden.  

  
Allmänt detaljplan och områdesbestämmelser  
Byggnadsnämndens kostnader för att ta fram detaljplaner och 
områdesbestämmelser ska ersättas av den som har nytta av åtgärden. Kostnaden 
varierar beroende på arbetets omfattning. Kostnaderna för detaljplaner och 
områdesbestämmelser ersätts normalt genom att byggnadsnämnden upprättar ett 
planavtal med den som beställer ett planarbete. I planavtalet specificeras 
betalningsvillkor och parternas åtaganden i övrigt.  

  
För detaljplaner och områdesbestämmelser som vunnit laga kraft, utan att 
planersättningen har reglerats genom avtal, ska planavgift betalas så snart som 
möjligt av den eller de som har nytta av detaljplanen, dock senast vid bygglov för 
åtgärder enligt planen, i enlighet med bestämmelsen i 12 kap 9 § PBL (2010:900).  
För äldre planer fastställda före PBL:s införande den 1 juli 1987 utgår ingen 
planavgift.  

  

Avgiftsbestämning  
Avgift tas ut enligt den taxa som gäller vid tidpunkten för beslutet eller, om särskilt 
beslut inte fattas i ärendet, då handläggningen som avgiften avser är utförd. Vid två 
eller flera åtgärder, adderas beloppen för respektive åtgärd, om inget annat anges.  

  
Om en åtgärd inte kan hänföras till en särskild grupp i tabellerna, beslutar 
byggnadsnämnden om skälig avgift grundad på tidsersättning. Vissa uppdrag ska 
faktureras med tidsersättning som grund.  
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Vid areaberäkning gäller mätregler enligt svensk standard (SS 02 10 54). Alla 
berörda areor anges i bruttoarea (BTA) och/eller öppenarea (OPA) eller markens 
area.  

  
Justering avrundas till närmaste 100-tal.  

  
Betalning av avgift  
Avgift ska betalas av sökanden eller beställaren. Betalning ska ske till 
byggnadsnämnden inom den tid som anges i faktura. Betalas inte avgift vid den 
förfallodag som anges i fakturan betalas dröjsmålsränta enligt räntelagen 
(1975:635) från förfallodagen tills betalning sker. Avgifter kan tas ut i förskott.  

  
Övergångsbestämmelser  

Beslut i lov- och anmälansärenden påbörjade enligt äldre lagstiftning (före 2 maj 
2011) debiteras i enlighet med denna taxa.   
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2 Bygglov  
  
  
Avgifter för en- och tvåbostadshus  

  
  Tabell 1. Allmänt  
Riktlinje för bygglovsbefrielse av solpaneler för en- och tvåbostadshus finns. OBS gäller 
ej byggnader som är särskilt värdefulla, eller som ligger inom område enligt 8:13 PBL  
  Avgift  
Bygga ett nytt en- eller tvåbostadshus, max 200 kvm BTA 
(komplementbyggnader ingår ej)  

35 
100  

Bygga ett nytt en- eller tvåbostadshus, mellan 200-400 kvm BTA 
(komplementbyggnader ingår ej)  

46 
900  

Bygga ett nytt en- eller tvåbostadshus, större än 400 kvm BTA 
(komplementbyggnader ingår ej)  

58 
600  

Tillbyggnad eller påbyggnad (t ex inglasat uterum, en entré eller 
flera takkupor) på max 15 kvm, inklusive eventuella 
fasadändringar som fönsterbyten  7 000  
Tillbyggnad eller påbyggnad (t ex inglasat uterum, en entré eller 
flera takkupor) på över 15 kvm, inklusive eventuella 
fasadändringar som fönsterbyten  

11 
600  

Bygga ett nytt eller bygga till en komplementbyggnad (t ex garage, 
carport eller växthus) på max 25 kvm, inklusive eventuella 
fasadändringar som fönsterbyte  7 000  
Bygga ett nytt eller bygga till en komplementbyggnad (t ex garage, 
carport eller växthus) på över 25 kvm, inklusive eventuella 
fasadändringar som fönsterbyte  9 400  
Enstaka yttre ändring (t ex ett fönsterbyte, en ny 
mindre takkupa, altan/terrass, OBS skorsten 
avgiftsbefriad om den sker i samband med 3 500  
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nyinstallation eller väsentlig ändring av eldstad enligt 
tabell 2)  

Flera yttre ändringar (t ex två eller flera fönsterbyten/takkupor)  5 900  
Yttre ändring (tilläggsisolering, byte av fasadmaterial, omfärgning, 
solceller)  

4 700  

Upplag (t ex container)  2 500  
Plank och murar (inklusive eventuella markarbeten)  3 000  
Markförändringar (t ex schaktning, fyllning)  3 000  
Rivning av en- eller tvåbostadshus  7 000  
Rivning av komplementbyggnad  3 500  
Väsentligt ändrad användning av hel eller del av byggnad 
(inklusive inre ändringar och fasadändringar)  5 900  
Inreda en ny bostad (inklusive inre ändringar och fasadändringar)  5 900  
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Tabell 2. Åtgärder som endast kräver anmälan  
  Avgift  
Tillbyggnad av bostadshus, max 15 kvm (bygglovbefriad åtgärd)  5 900  
Ny komplementbyggnad, max 30 kvm (bygglovbefriad åtgärd)  5 900  
Nytt komplementbostadshus, max 30 kvm (bygglovbefriad åtgärd)  10 600  
Inreda ny bostad i enbostadshus (bygglovbefriad åtgärd)  5 900  
Tillbyggnad av komplementbostadshus (bygglovbefriad åtgärd)  5 900  
Tillbyggnad av komplementbyggnad (bygglovbefriad åtgärd)  3 500  
Uppföra max 2 takkupor på bostadshus (bygglovbefriad åtgärd)  3 500  
Liten tillbyggnad av balkong, burspråk eller uppstickande 
byggnadsdel (bygglovbefriad åtgärd)  3 500  
Ändring av en komplementbyggnad som innebär att 
den blir ett komplementbostadshus,  3 500  
Mindre inre ändring (t.ex. nyinstallation eller väsentlig ändring av 
eldstad, vatten/avlopp eller ventilation, enstaka håltagning i 
bärande konstruktion, installation av trapphiss)  2 500  
Större inre ändring (t.ex. stambyte, omfattande ändringar i 
bärande konstruktion eller ventilationsanläggning, ändringar i 
brandskydd, ny eller ändring av hiss) per fastighet  4 700   
Underhåll av byggnadsverk med särskilt bevarandevärde, per 
byggnad   6 300  

  
  
  
Avgifter för kolonistugor  

  

Tabell 3. Allmänt  
  Avgift  
Nybyggnad av kolonistuga  4 700  
Tillbyggnad av kolonistuga (inklusive eventuella inre och yttre 
ändringar)  

2 500  

Nybyggnad av bod/ växthus max 5 kvm  2 500  
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Övrigt (t ex rivning, yttre ändring) per kolonilott  2 500  
  

  



  
TAXA Bygglov & Detaljplaner – Solna Stad 

  10 

 

Avgifter för flerbostadshus, byggnader för verksamheter mm.  
  
  
Tabell 4. Ny- och tillbyggnad  
För byggbodar, transformatorstationer, skärmtak eller andra mycket enkla byggnader, 
även foodtruck, är avgiften 75% av beloppen i tabellen. Väderskydd för kollektivtrafiken 
är i vissa fall bygglovsbefriade.  

Yta (kvm)  Avgift  

1 - 50   9 300  

51 - 100   15 200  

101 - 200   25 800  

201 - 400   46 900  

401 - 600   57 500  

601 - 800   68 100  

801 - 1 000   78 600  

1001 - 1 500   102 000  

1501 - 2 000              125 
500  

2001 - 3 000   166 700  

3001 - 4 000   207 500  

4001 - 6 000   272 100  

6001 - 8 000   323 600  

8001 - 10 000   395 200  

10 001 - 12 000   448 100  

12 001 - 14 000   500 800  

14 001 - 16 000   553 500  

16 001 - 18 000   609 700  

18 001-20 000   659 100  
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20 001-25 000   764 700  

25001-30 000   870 200  

30 001-35 000   975 800  

35 001- 40 000   1 063 
700  

40 001 - 45 000   1 151 
700  

45 001 - 50 000   1 239 
500  

50 001 - 55 000   1 327 
500  

55 001 - 60 000   1 415 
400  

60 001 - 65 000   1 503 
400  

65 001 - 70 000   1 591 
400  

70 001 - 75 000   1 679 
400  

75 001 - 80 000   1 767 
300  

80 001 - 85 000   1 849 
500  

85 001 - 90 000   1 931 
600  

90 001 - 95 000   2 013 
500  

95 001 - 100 000   2 095 
600  

Därutöver för varje 5 000-intervall   76 300   
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Tabell 5. Yttre ändring  
  Avgift  
Liten ändring (t.ex. omfärgning del av fasad, enstaka 
balkongfront…)  

4 700  

Större ändring (t.ex. omfärgning av fasad, byte av balkongfronter, 
flera balkonger….)  9 300  
Omfattande fasadändring, per byggnadskropp vid sammansatta 
byggnader (t.ex. fasadändring vid inredning av vind, 
tilläggsisolering, byte av fönster…)  14 100  
Balkonger per byggnadskropp vid sammansatta byggnader (t.ex. 
flera nya balkonger/ nya balkongfronter)  24 600  
Solceller/paneler på tak, per byggnadsdel/takfall  7 000  

Solceller/paneler på tak omfattande ändring en (1) stor takyta  14 100  

Inglasning av max en balkong  2 500  

Inglasning av 2 till 19 balkonger  4 700  

Inglasning av 20 balkonger eller fler  10 500  
  
  
  
Tabell 6. Ändrad användning  
Väsentligt ändrad användning, även tillkommande bostäder   

Kvm  Avgift  

1 - 100    12 400  

101 - 500  31 200  

501 - 2 000  72 000  

2001 - 5 000  88 500    

5001 - 10 000  128 800   

Därutöver för varje 2000-intervall  26 900  
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Tabell 7. Åtgärder som endast kräver anmälan  
  kvm  avgift  

1 - 100  8 200  
101 - 500  23 000  
501 - 2 000  46 000  
2001 - 5 000  54 700  
5001 - 10 000  78 800  

  
Väsentligt ändrad planlösning, 
rivning av byggnad, rivning del av 
byggnad inklusive t.ex. stambyte, 
omfattande ändringar i bärande 
konstruktion eller 
ventilationsanläggning, ändringar i 
brandskydd, nyinstallation eller 
ändring av hiss mm  

   

Därutöver för varje 2000-intervall    15 900  
Mindre inre ändring (t.ex. nyinstallation eller väsentlig ändring av 
eldstad, vatten/avlopp eller ventilation, enstaka håltagning i 
bärande konstruktion, installation av trapphiss)  

  

3 500  

Större inre ändring (t.ex. stambyte, omfattande ändringar i 
bärande konstruktion eller ventilationsanläggning, ändringar i 
brandskydd, ny eller ändring av hiss) per byggnad  

  
  

            8 
200  

Nyinstallation eller väsentlig ändring av vatten/avlopp inom tomt  5 900  
Underhåll av byggnadsverk med särskilt bevarandevärde, per 
byggnad  

  
8 400   

Grundförstärkning (t ex renovering av gårdsbjälklag)  16 400  
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Avgifter för andra åtgärder  
Tabell 8. Rivning, anläggningar, parkeringsplatser mm  

Avfallsbehållare med max 3 behållare (en enhet) eller som omfattar mindre än 2 
kubikmeter är bygglovsbefriade, avgift enligt taxa tas ut per enhet utöver 
bygglovsbefriade.  

  Avgift  
Enklare rivningar (mindre förrådsbyggnader, uthus, cykelförråd 
mm)  

4 700   

Rivning (mellanstor byggnad, tex ekonomibyggnad)                9 300   

Större rivningar (t ex flerbostadshus och byggnader med 
miljöfarligt avfall som bensinstationer och industrier)   

19 900   

Större anläggningar (t ex idrottsplatser, begravningsplatser etc., 
avgift för eventuella byggnader tillkommer)  

22 400   

Småbåtshamn (ny eller utökning)  9 300   
Upplag (t ex container)   4 700   
Större upplag (t ex återvinningsstation och materialgårdar)   9 300   
Tunnlar och bergrum  28 100   
Cisterner  8 200   
Vindkraftverk, radio- och telemaster, torn (inklusive teknikbodar)  19 900   
Plank och murar (inklusive eventuella markarbeten)  5 900   
Bullerplank och andra bullerskyddande åtgärder  9 300   

1-10 bilar   3 500  
  11 - 50 bilar   9 300  

Parkeringsplatser  

  över 50 bilar   18 800  
Trädfällning, per antal  2 500   

under 1000 kvm   8 200  
  1000-5000 kvm   16 400  

Markförändringar (t ex 
schaktning, fyllning)  

  över 5000   21 000  
Avfallsbehållare och sopskåp, per enhet  3 500   
Permobil/elrullstolsförråd, per enhet  3 500   
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Belysningsstolpar (t ex vid idrottsplats)  5 900   
Fasadbelysning  14 100   
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Avgifter för skyltar, vepor  
  
Tabell 9, Allmänt  
För tidsbegränsade lov är avgiften 75 % av beloppen i tabellen. Skylt för tillfälligt 
evenemang högst 4 veckor kräver inte bygglov. Orienteringstavla om högst 2 kvm eller 
skylt om högst 1 kvm kräver inte bygglov, undantaget på eller inom område som 
omfattas av 8 kap 13 § PBL (särskilt värde)  

  Avgift  
Liten skylt (under 1 kvm)  2 500   
Mellanstor Skylt (1-5 kvm)  4 000   
Stor skylt (6-20 kvm)  8 200   
Extra stor skylt (21-100 kvm)  11 600   
Skylt större än 100 kvm. Därutöver för varje 100-intervall  4 000   

under 15 kvm   4 700  Fristående skylt (t ex pylon, 
markskylt, markvitrin, byggskylt)    15 kvm och över   

  
8 200  
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Övriga avgifter  
  
Tabell 10. Strandskyddsdispens, förhandsbesked, villkorsbesked mm  

  Avgift  
Strandskyddsdispens, delegation  8 200  
Strandskyddsdispens, nämndbeslut  17 600  
Tillstånd enligt MB inom kommunala 
Naturreservat, delegation  

  
8 200  

Tillstånd enligt MB inom kommunala 
Naturreservat, nämndbeslut  

  
17 600  

Förhandsbesked (positivt och negativt)  9 300  
Villkorsbesked  3 500  
Ingripandebesked  3 500  
Anståndsbeslut  6 700  
Avslag på lov, eller vägrat startbesked  Delegation: som beviljat 

dock max 10 900  
  Nämnd: som beviljat men min 

9 000 dock max 17 000  
Avvisat ärende  2 500  
Återtaget ärende, handläggning påbörjad  Som beviljat dock max 3 500  
Återtaget ärende, efter kommunicerad 
tjänsteskrivelse  

Som beviljat dock max 8 200  

  
  
  
  
Andra avgifter som kan tillkomma  
  
Tabell 11. Ytterligare samråd, utlåtanden mm  

  Avgift  
Ytterligare samråd  Tidsersättning (minst 

4 h)  
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  Ytterligare startbesked   Tidsersättning (minst 
4 h)  

Ytterligare platsbesök  Tidsersättning (minst 
4 h)  

Beslut om ny kontrollansvarig  2 500  

Utlåtande från sakkunnig (tex kulturvärden, 
tillgänglighet, brand)  

Enligt faktisk kostnad  

Kungörelse i dagstidning (ordinarie)  5 900  

Kungörelse i dagstidning (extra)  Enligt faktisk kostnad  
  

3 Detaljplaner och områdesbestämmelser  
  
Planavgift för en och tvåbostadshus  

  
Tabell 12. Ny- och tillbyggnad  

  Avgift  
Bygga ett nytt en- eller tvåbostadshus, max 200 kvm BTA 
(komplementbyggnader ingår ej)  

35 100  

Bygga ett nytt en- eller tvåbostadshus, mellan 200-400 kvm BTA 
(komplementbyggnader ingår ej)  41 100  
Bygga ett nytt en- eller tvåbostadshus, större än 400 kvm BTA 
(komplementbyggnader ingår ej)  

46 900 

Tillbyggnad eller påbyggnad (t ex inglasat uterum, en entré eller 
flera takkupor) på max 15 kvm  

5 900  

Tillbyggnad eller påbyggnad (t ex inglasat uterum, en entré eller 
flera takkupor) på över 15 kvm  11 600  
Bygga ett nytt eller bygga till en komplementbyggnad (t ex garage, 
carport eller växthus) på max 25 kvm  5 900  
Bygga ett nytt eller bygga till en komplementbyggnad (t ex garage, 
carport eller växthus) på över 25 kvm  

11 600  
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Planavgift för flerbostadshus, byggnader för verksamheter och anläggningar  

Tabell 13. Ny- och tillbyggnad eller ändrad användning  
  Avgift  
1 - 50  76 300  

51 - 100  93 800  

101 - 200  117 300  

201 - 400  143 000  

401 - 600  168 800  

601 - 800  194 700  

801 - 1 000  220 400  

1001 - 1 500  249 800  

1501 - 2 000  279 000  

2001 - 3 000  310 900  

3001 - 4 000  342 500  

4001 - 6 000  377 700  

6001 - 8 000  412 800  

8001 - 10 000  448 100  

10 001 - 12 000  483 300  

12 001 - 14 000  518 300  

14 001 - 16 000  553 500  

16 001 - 18 000  588 900  

18 001-20 000  623 900  

20 001-25 000  688 500    

25001-30 000  752 900  

30 001-35 000  817 400  

35 001- 40 000  881 900  

40 001 - 45 000  946 400  

45 001 - 50 000  1 010 800  

50 001 - 55 000  1 075 400  
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55 001 - 60 000  1 139 800  

60 001 - 65 000  1 204 400  

65 001 - 70 000  1 269 000  

70 001 - 75 000  1 333 300   

75 001 - 80 000  1 397 900  

80 001 - 85 000  1 462 400  

85 001 - 90 000  1 526 900  

90 001 - 95 000  1 591 300  

95 001 - 100 000  1 655 900  

Därutöver för varje 5 000-intervall  58 600  
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Taxa för baskarta 
Avgiften avser nyttjanderätt för digital baskarta. Avgiften baseras på areal i 
hektar, avrundning uppåt till närmast hela hektar. Utöver avgiften utgår timtaxa 
för handläggning av ärende, minst en timme faktureras alltid. Mervärdesskatt 
tillkommer. Offert för baskarta lämnas när arealen överstiger 100 hektar. 

Baskarta levereras i format dwg och pdf. 

Areal Digital  

  Baskarta 
Antal ha Pris per ha 
0-1 2 039 kr 
2-10 1 926 kr 
11-30 1 823 kr 
31-50 1 710 kr 
51-60 1 607 kr 
61-70 1 504 kr 
71-80 1 391 kr 
81-100 1 288 kr 

 

Taxa för nybyggnadskarta 
Avgiften avser nyttjanderätt för digital baskarta och inkluderar kostnad för 
upprättande och leverans av karta. Avgiften beror av fastighetens yta och den typ 
av karta som behövs. Vid avgiftsberäkning räknas ytan upp till närmaste nivå 
enligt tabellen nedan. 
 
Mervärdesskatt tas inte ut för nybyggnadskartor som behövs som underlag för en 
bygglovsprövning eftersom de då ingår i stadens myndighetsutövning.  Vid 
leverans av nybyggnadskartor som saknar samband med bygglovsprövning 
tillkommer mervärdesskatt på avgiften.  
 
Nybyggnadskarta levereras i format dwg och pdf.  

Typ A: Fullständig nybyggnadskarta Typ B: Förenklad nybyggnadskarta 
Typ C: Baskarta med planinformation Typ D: Förenklad utan 
planinformation.  
 

Areal Typ A Typ B  Typ C Typ D 
2 000 m² 11 577 kr 9 579 kr 3 178 kr 7 050 kr 
3 000 m² 14 739 kr 12 211 kr 4 043 kr 9 054 kr 



4 000 m² 17 474 kr 14 528 kr 4 810 kr 10 738 kr 
5 000 m² 20 003 kr 16 635 kr 5 474 kr 12 211 kr 
6 000 m² 22 315 kr 18 525 kr 6 082 kr 13 684 kr 
7 000 m² 24 529 kr 20 317 kr 6 695 kr 14 945 kr 
8 000 m² 25 472 kr 22 001 kr 7 262 kr 16 212 kr 
9 000 m² 28 526 kr 23 685 kr 7 797 kr 17 371 kr 

10 000 m² 30 318 kr 25 158 kr 8 286 kr 18 525 kr 
15 000 m² 38 738 kr 32 105 kr 10 588 kr 23 685 kr 
20 000 m² 46 000 kr 38 213 kr 12 581 kr 28 104 kr 

 

Taxa för grundkarta 
Avgiften avser nyttjanderätt till grundkarta, som utgör underlag för detaljplan. För 
grundkarta gäller samma avgift som för baskarta plus ersättning för nerlagd tid.  

Grundkarta levereras i format dwg. 

 

Areal Grundkarta 
0-1 2 039 kr/ha + handläggning 

2-10 1 926 kr/ha + handläggning 
11-30 1 823 kr/ha + handläggning 
31-50 1 710 kr/ha + handläggning 
51-60 1 607 kr/ha + handläggning 
61-70 1 504 kr/ha + handläggning 
71-80 1 391 kr/ha + handläggning 

81-100 1 288 kr/ha + handläggning 

 

Taxa för ortofoto 
Ortofoto i färg med ca 10 cm upplösning. Fotograferingsdatum i april 2021.  

Minsta beställbara yta är 100 hektar, avgift 1 000kr. För tillkommande yta 
debiteras 10 kr/ hektar. För bearbetning tillkommer avgift enligt timtaxa. För 
bearbetning tillkommer avgift för handläggning enligt timtaxa. Mervärdesskatt 
tillkommer. 

Ortofoto levereras i formatet GeoTIFF.  

 
  



Taxa för byggnader med takkonstruktion 
Byggnader med takkonstruktion i 3 dimensioner, LOD2. 

Avgiften är 700 kr/hektar och avser nyttjanderätt till data. Minsta beställbara yta 
är en hektar. För bearbetning tillkommer avgift för handläggning enligt timtaxa, 
minst en timme faktureras alltid. Mervärdesskatt tillkommer. 

Byggnader levereras i format Shape.  

 

Taxa för höjddata 
Laserdata 

Laserdata, punktmoln med 12 pkt/m2.  

Avgiften är 900 kr per hektar och avser nyttjanderätten till data. Minsta 
beställbara yta är en hektar. För bearbetning tillkommer avgift för handläggning 
enligt timtaxa, minst en timme faktureras alltid. Mervärdesskatt tillkommer. 

Laserdata levereras i format LAS.  

Höjddata, 1 meters grid 

Avgiften är 450 kr per hektar och avser nyttjanderätten till data. Minsta 
beställbara yta är en hektar. För bearbetning tillkommer avgift för handläggning 
enligt timtaxa, minst en timme faktureras alltid. Mervärdesskatt tillkommer. 

Höjddata levereras i format ascii-grid.  

Höjddata, 5 meters grid 

Avgiften är 75 kr per hektar och avser nyttjanderätten till data. Minsta beställbara 
yta är tio hektar. För bearbetning tillkommer avgift för handläggning enligt 
timtaxa, minst en timme faktureras alltid. Mervärdesskatt tillkommer. 

Höjddata levereras i format ascii-grid.  

Höjddata, 10 meters grid 

Avgiften är 25 kr per hektar och avser nyttjanderätten till data. Minsta beställbara 
yta är tio hektar. För bearbetning tillkommer avgift för handläggning enligt 
timtaxa, minst en timme faktureras alltid. Mervärdesskatt tillkommer. 

Höjddata levereras i format ascii-grid.  



Terrängmodell, TIN 

Avgiften är 1040 kr per hektar och avser nyttjanderätten till data. Minsta 
beställbara yta är en hektar. För bearbetning tillkommer avgift för handläggning 
enligt timtaxa, minst en timme faktureras alltid. Mervärdesskatt tillkommer. 

Terrängmodell levereras i format Shape.  
 



Taxa för Punkter 
Avgifter relaterade till stompunktsnätet; punktskisser, koordinatförteckningar mm. 
 

Antal punkter Punktskiss 
Detaljpunkter 

och arbetsfixar 
Återställande av 

gränsmärke 
Koordinat-
förteckning 

1 550 kr 2 200 kr 2 420 kr 550 kr 
2 770 kr 2 970 kr 3 190 kr 660 kr 
3 880 kr 3 520 kr 3 850 kr 770 kr 
4 990 kr 3 850 kr 4 290 kr 880 kr 
5 1 100 kr 4 290 kr 4 620 kr 880 kr 
6 1 210 kr 4 620 kr 5 060 kr 990 kr 
7 1 320 kr 4 840 kr 5 280 kr 990 kr 
8 1 430 kr 5 170 kr 5 610 kr 1 100 kr 
9 1 540 kr 5 390 kr 5 940 kr 1 100 kr 

10 1 650 kr 5 610 kr 6 160 kr 1 100 kr 
11 1 650 kr 5 830 kr 6 380 kr 1 210 kr 
12 1 760 kr 6 050 kr 6 600 kr 1 210 kr 
13 1 870 kr 6 270 kr 6 820 kr 1 210 kr 
14 1 870 kr 6 380 kr 7 040 kr 1 320 kr 
15 1 980 kr 6 600 kr 7 260 kr 1 320 kr 
16 2 090 kr 6 820 kr 7 370 kr 1 320 kr 
17 2 090 kr 6 930 kr 7 590 kr 1 430 kr 
18 2 200 kr 7 150 kr 7 810 kr 1 430 kr 
19 2 200 kr 7 260 kr 7 920 kr 1 430 kr 
20 2 310 kr 7 370 kr 8 140 kr 1 430 kr 
21 2 310 kr 7 590 kr 8 250 kr 1 430 kr 
22 2 420 kr 7 700 kr 8 470 kr 1 540 kr 
23 2 420 kr 7 810 kr 8 580 kr 1 540 kr 
24 2 530 kr 8 030 kr 8 690 kr 1 540 kr 
25 2 530 kr 8 140 kr 8 910 kr 1 540 kr 
26 2 640 kr 8 250 kr 9 020 kr 1 650 kr 
27 2 640 kr 8 360 kr 9 130 kr 1 650 kr 
28 2 750 kr 8 470 kr 9 240 kr 1 650 kr 
29 2 750 kr 8 580 kr 9 460 kr 1 650 kr 
30 2 750 kr 8 690 kr 9 570 kr 1 650 kr 

 

  



Taxa för mätuppdrag 
Mätuppdrag utförs mot timtaxa. Beroende på mätningens komplexitet utförs 
arbetet i fält av mätingenjör eller mätlag. Mätlag behövs vid vissa arbeten 
exempelvis vid trädinmätning, gränspåvisning eller arbete i trafikerade miljöer. 
För handläggning och förarbete tas avgift ut enligt timtaxa för handläggare. 
Mervärdesskatt tillkommer. 

Lägeskontroll 

Lägeskontroll innebär att man kontrollerar en byggnads läge i plan och höjd i 
förhållande till det beviljade bygglovet. Mätning utförs normalt efter 
formsättningen av grunden. 

Gränsutvisning 

Gränsutvisning innebär att en fastighetsgräns markeras med stakkäpp eller 
annan enklare markering enligt kommunens baskarta. Gränsutvisning är ingen 
förrättningsåtgärd och är inte rättsligt bindande.  

Inmätning av objekt 

Inmätning innebär inmätning av objekt som inte ingår i kommunens baskarta.  
 

Timtaxa 
Minsta debiterbara tid är en timme. Timpriser avrundas därefter till närmaste 
halvtimme.  
 
Mätingenjör i fält (inkl mätbil och mätutrustning) 1 475 kr 
Mätlag i fält (inkl mätbil och mätutrustning) 2 420 kr 
Handläggare 1 475 kr 

 

Taxa för övriga uppdrag 
För uppdrag som inte återfinns i någon av ovanstående kapitel tas avgift ut enligt 
timtaxa. Mervärdesskatt tillkommer. Nyttjanderättsavgift på data kan tillkomma. 

Exempel på övriga uppdrag är mätuppdrag och kartbeställningar utöver de som 
nämns ovan, komplettering av kartinformation, bearbetning och analys av data.  

 



Taxa för leveransmedia 
Vid leverans på USB-minne, extern hårddisk eller liknande debiteras inköpspris 
plus tio procent i omkostnadstillägg. 



SOLNA STAD Protokollsutdrag 2022-10-12 
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Signatur 

Tekniska nämnden 

§ 41
Verksamhetsplan och budget 2023 (TND/2022:1)

Beslut 
• Tekniska nämnden fastställer förvaltningens förslag till verksamhetsplan och

budget inklusive mål, ekonomiska ramar, konkurrensplan och
internkontrollplan.

• Tekniska nämnden beslutar anta förändrade kvalitetsdeklarationer gällande:
o Renhållning av allmän platsmark
o Skötsel av gator, gång- och cykelvägar samt trafiksäkerhet
o Vård av parker och natur

• Tekniska nämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige att besluta om förändrade taxor gällande avfall samt
upplåtelse av offentlig plats.

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen beslutade i juni 2022 om förutsättningarna för budget 2023 med 
inriktning för 2024-2025. Utifrån kommunstyrelsens beslut har tekniska nämnden 
utarbetat tekniska nämndens verksamhetsplan och budget 2023.  

Kommunstyrelsen har beslutat om fyra övergripande mål för staden och följande fem 
nämndmål för tekniska nämnden: 

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

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

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

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

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

I kommunstyrelsens beslut om förutsättningar för verksamhetsplan och budget 2023 
med inriktning för 2024-2025 är tekniska nämndens nettokostnadsram för 
driftbudgeten totalt 31,2 mkr. Jämfört med budgetramen 2022 är detta en ökning med 
7,4 mkr. Förändringen beror främst på kompensation för ökade kapitalkostnader. 

Investeringsbudgeten uppgår till 120,0 mkr, vilket är en minskning med 50,6 mkr 
jämfört med budgetram 2022. Förändringen beror främst på att nämnden under 2022 

I 
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 Signatur 

fick särskilda medel avseende politiska satsningar gällande cykelplan, förbättring av 
vattenkvaliteten i stadens vattenförekomster, lekplatsernas utemiljöer, trygghetsåtgärder 
i stadsmiljö samt återplantering i stadsmiljön. 

Driftbudgeten för affärsverksamheten (avfallsverksamheten) är taxefinansierad och 
följer självkostnadsprincipen för varje enskilt verksamhetsområde. Nettokostnader är 
således budgeterade med ett nollresultat. 

Nämnden har i samband med arbetet med verksamhetsplan och budget 2023 gjort en 
översyn av tre av nämndens fyra kvalitetsdeklarationer och föreslår en aktualisering till 
2023. 

Tekniska nämndens budgetförslag förutsätter att föreslagna justeringar av avfallstaxan 
samt taxan för upplåtelse av offentlig plats blir beslutade i kommunfullmäktige i 
november och att de träder i kraft från och med 1 januari 2023. 

Övriga taxor och avgifter inom nämndens verksamhetsområden föreslås oförändrade 
inför 2023. 

Röstförklaringar 
Atilla Yavuz (V), Katsiaryna Strachal (S), Sune Holmgren (S) och Lars Bånge (S) deltar gemensamt 
inte i beslutet enligt bilaga 1. 



Solna 12 oktober 2022 

Tekniska nämnden, ärende 5 

Verksamhetsplan och budget 2023 

2022:1 

Röstförklaring 

Vänsterpartiet och Socialdemokraterna deltar inte i beslutet om Tekniska nämndens 
verksamhetsplan och budget för 2023 utan hänvisar till egna kommande 
budgetförslag. 

Atilla Yavuz (V)  Katsiaryna Strachal (S) 

Bilaga 1 till TND/2022-10-12 § 41
,,.. Socialdemokraterna G 
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Tjänsteskrivelse 2022-09-29 Tekniska förvaltningen 
 TND/2022:1 

 
 
 

Verksamhetsplan och budget 2023 
 

Förslag till beslut 
 Tekniska nämnden fastställer förvaltningens förslag till verksamhetsplan 

och budget inklusive mål, ekonomiska ramar, konkurrensplan och 
internkontrollplan. 

 Tekniska nämnden beslutar anta förändrade kvalitetsdeklarationer 
gällande: 

o Renhållning av allmän platsmark 
o Skötsel av gator, gång- och cykelvägar samt trafiksäkerhet 
o Vård av parker och natur 

 
 Tekniska nämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att besluta om förändrade taxor gällande avfall samt 
upplåtelse av offentlig plats. 

 
 
Sammanfattning 
Kommunstyrelsen beslutade i juni 2022 om förutsättningarna för budget 2023 
med inriktning för 2024-2025. Utifrån kommunstyrelsens beslut har tekniska 
nämnden utarbetat tekniska nämndens verksamhetsplan och budget 2023.  

Kommunstyrelsen har beslutat om fyra övergripande mål för staden och följande 
fem nämndmål för tekniska nämnden: 

 Solna ska ha en ren, snygg och trygg stadsmiljö. 
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 Avfallshanteringen ska ske med bästa möjliga resursutnyttjande och 
minsta möjliga miljöpåverkan. 

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

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

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

I kommunstyrelsens beslut om förutsättningar för verksamhetsplan och budget 
2023 med inriktning för 2024-2025 är tekniska nämndens nettokostnadsram för 
driftbudgeten totalt 31,2 mkr. Jämfört med budgetramen 2022 är detta en ökning 
med 7,4 mkr. Förändringen beror främst på kompensation för ökade 
kapitalkostnader. 

 

Investeringsbudgeten uppgår till 120,0 mkr, vilket är en minskning med 50,6 mkr 
jämfört med budgetram 2022. Förändringen beror främst på att nämnden under 
2022 fick särskilda medel avseende politiska satsningar gällande cykelplan, 
förbättring av vattenkvaliteten i stadens vattenförekomster, lekplatsernas 
utemiljöer, trygghetsåtgärder i stadsmiljö samt återplantering i stadsmiljön. 

Driftbudgeten för affärsverksamheten (avfallsverksamheten) är taxefinansierad 
och följer självkostnadsprincipen för varje enskilt verksamhetsområde. 
Nettokostnader är således budgeterade med ett nollresultat.  

Nämnden har i samband med arbetet med verksamhetsplan och budget 2023 
gjort en översyn av tre av nämndens fyra kvalitetsdeklarationer och föreslår en 
aktualisering till 2023. 

Tekniska nämndens budgetförslag förutsätter att föreslagna justeringar av 
avfallstaxan samt taxan för upplåtelse av offentlig plats blir beslutade i 
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kommunfullmäktige i november och att de träder i kraft från och med 1 januari 
2023. 

Övriga taxor och avgifter inom nämndens verksamhetsområden föreslås 
oförändrade inför 2023. 

 
 
 
 
 
 

Handlingar 
Verksamhetsplan och budget 2023 
Kvalitetsdeklarationer 
Taxa för upplåtelse av offentlig plats 
Avfallstaxa 
MBL-protokoll 
 
 
Catarina Ericsson   Kerstin Andén 
Förvaltningschef   Controller 
 
Beslutet expedieras till: 
Kommunstyrelsen 
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Verksamhetsplan och budget 2023 
TEKNISKA NÄMNDEN 
TND/2022:1, behandlas på tekniska nämnden den 12 oktober 2022. 
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Förvaltningsberättelse 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsen beslutade i juni 2022 om förutsättningarna för budget 2023 med inriktning 
för 2024-2025. Utifrån kommunstyrelsens beslut har tekniska nämnden utarbetat tekniska 
nämndens verksamhetsplan och budget 2023. 

Kommunstyrelsen har beslutat om fyra övergripande mål för staden och följande fem 
nämndmål för tekniska nämnden: 

 Solna ska ha en ren, snygg och trygg stadsmiljö. 

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

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

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

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

I kommunstyrelsens beslut om förutsättningar för verksamhetsplan och budget 2023 med 
inriktning för 2024-2025 är tekniska nämndens nettokostnadsram för driftbudgeten totalt 
31,2 mkr. Jämfört med budgetramen 2022 är detta en ökning med 7,4 mkr. Förändringen beror 
främst på kompensation för ökade kapitalkostnader. 

Investeringsbudgeten uppgår till 120,0 mkr, vilket är en minskning med 50,6 mkr jämfört med 
budgetram 2022. Förändringen beror främst på att nämnden under 2022 fick särskilda medel 
avseende politiska satsningar gällande cykelplan, förbättring av vattenkvaliteten i stadens 
vattenförekomster, lekplatsernas utemiljöer, trygghetsåtgärder i stadsmiljö samt återplantering 
i stadsmiljön. 

Driftbudgeten för affärsverksamheten (avfallsverksamheten) är taxefinansierad och följer 
självkostnadsprincipen för varje enskilt verksamhetsområde. Nettokostnader är således 
budgeterade med ett nollresultat. 

Nämnden har i samband med arbetet med verksamhetsplan och budget 2023 gjort en översyn 
av tre av nämndens fyra kvalitetsdeklarationer och föreslår en aktualisering till 2023. 

Tekniska nämndens budgetförslag förutsätter att föreslagna justeringar av avfallstaxan samt 
taxa för upplåtelse av offentlig plats blir beslutade i kommunfullmäktige i november och att 
den träder i kraft från och med 1 januari 2023. 
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Övriga taxor och avgifter inom nämndens verksamhetsområden föreslås oförändrade inför 
2023. 

Styrning och uppföljning av den kommunala verksamheten 

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

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

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

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

Solna stads verksamhet bedrivs i vissa delar i aktiebolag, kommunalförbund eller stiftelseform. 
Kommunfullmäktige utser ledamöter till bolagsstyrelser och stiftelser samt utser ledamöter till 
förbundsfullmäktige för kommunalförbunden. Kommunfullmäktige väljer också ägarombud till 
bolagsstämmor. Kommunstyrelsen ansvarar för att företagen sköter verksamheten på ett 
ändamålsenligt sätt och att tillräcklig samordning sker med övrig kommunal verksamhet. 
Stadens styrning utgår ifrån lagstiftning inom området och de styrdokument som särskilt 
utfärdats av kommunfullmäktige i form av företagspolicy, bolagsordningar, ägardirektiv, 
särskilda direktiv, avtal eller förbundsordningar och medlemsdirektiv. 
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Uppsiktsplikten fullgör kommunstyrelsen genom att krav ställs på företagen om att lämna 
löpande information från sin verksamhet enligt ett fastställt rapporteringssystem. 
Koncernredovisning upprättas per sista augusti och sista december. För stiftelser gäller 
särskilda stadgar. Ägarförhållandena varierar i de olika bolag/förbund som ingår i Solna stads 
koncern och därmed formerna för uppsikt. 

Tekniska 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 avfallsverksamhet som staden 
enligt lag är skyldig att tillhandahålla. Tekniska nämnden är också trafiknämnd. 

Nämndens kvalitetsdeklarationer 

Kvalitetsdeklarationerna dokumenterar stadens löfte till medborgare och brukare för att de ska 
kunna bedöma kvaliteten på de tjänster som staden erbjuder inom nämndens 
verksamhetsområde. Kvalitetsdeklarationerna ska spegla gällande entreprenadavtals 
ambitionsnivå och beslutas av tekniska nämnden. 

  
Kvalitetsdeklarationer Beslutsdatum Status 
Hantering av avfall 2019-11-25 Oförändrad 
Renhållning på allmän platsmark 2022-10-12 Revideras 
Skötsel av gator, gång- och cykelvägar samt trafiksäkerhet 2022-10-12 Revideras 
Vård av parker och natur 2022-10-12 Revideras 

Organisation 

Tekniska förvaltningen består av tre avdelningar, fastighetsavdelningen, stadsmiljöavdelningen 
och VA- och avfallsavdelningen. Direkt under förvaltningschefen ligger förvaltningens 
stödprocesser i form av egna enheter. Dessa är ekonomi, upphandling och avtalskontroll samt 
ledningsadministration och verksamhetsutveckling 

Fastighetsavdelningen 
Fastighetsavdelningens uppdrag är att förvalta stadens fastighetsbestånd vilket till stor del 
utgörs av verksamhetslokaler där stadens förvaltningar är hyresgäster. Tillsyn och skötsel av 
fastighetsbeståndet är utlagt på entreprenad och allt planerat underhåll genomförs av 
ramavtalsleverantörer. Avdelningen ansvarar även för de investeringsprojekt som genomförs i 
stadens fastigheter. Avdelningen organiserar verksamheten inom tre enheter; drift och 
förvaltning, teknik- och fastighetsutveckling samt fastighetsprojekt. 

Stadsmiljöavdelningen 
Stadsmiljöavdelningen förvaltar och utvecklar allmän platsmark och allmänna tekniska 
anläggningar. Avdelningen är väghållare för det kommunala vägnätet. I detta ingår även 



6

Tekniska näm
nden - V

erksam
hetsplan och budget 2023

parkeringsverksamhet på allmän gatumark samt den offentliga belysningen. All drift och 
förvaltning är utlagt på entreprenad. Avdelningen organiserar verksamheten inom tre enheter; 
park och mark, gata och trafik samt stadsmiljöprojekt. 

VA -och avfallsavdelningen 
VA-verksamheten bedrivs i ett aktiebolag (Solna Vatten AB) och rapporteras i en fristående 
verksamhetsplan. Avfallsverksamheten ingår i tekniska nämnden och utgör den del av 
avfallsverksamheten som staden enligt lag är skyldig att tillhandahålla. Verksamheten är 
taxefinansierad. 

  

Mål och uppdrag 

Solna stads vision och övergripande mål 

Den politiska viljeinriktningen för Solna stads framtida utveckling kommer till uttryck i en 
vision och fyra övergripande mål. Solna stads vision lyder på följande sätt: 

Solna ska vara en sammanhållen och levande stad, som växer och utvecklas hållbart för alla 
solnabor. Staden kännetecknas av trygghet och öppenhet, där allas potential tas tillvara. Vi 
erbjuder kunskap, kreativitet och upplevelser som ökar regionens attraktionskraft. 

Visionen bryts ner i fyra övergripande mål, som lyder på följande sätt: 

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

Alla verksamheter som Solna stad finansierar, oavsett utförare, ska hålla god kvalitet och 
hushålla med stadens resurser. Staden ska säkerställa att de insatta resurserna ger avsedda 
resultat i verksamheterna. Verksamheter inom välfärdens kärna ska prioriteras. Kvalitetsnivåer 
ska sättas och följas upp och utvärderas. Det ska vara ordning och reda i stadens ekonomi och 
verksamheterna ska hålla budget. Staden tar ansvar för framtidens välfärd genom att 
balansera kostnader för dagens verksamheter och behovet av att göra avsättningar för 
kommande investeringar. 

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

Solna ska möta efterfrågan på att leva, bo och verka i staden med ett stort utbud av bostäder, 
arbetsplatser och service. Staden ska växa hållbart i en takt som staden och solnaborna 
mäktar med utifrån ett ekonomiskt, socialt och miljömässigt perspektiv. De möjligheter som 
tillväxten skapar ska tillvaratas samtidigt som stadens framtida ekonomi tryggas, viktiga 
naturvärden säkras och jämlika livsvillkor skapas. Barriärer ska byggas bort och stadsdelarnas 
egna identiteter tas till vara och länkas ihop för att skapa en sammanhållen och levande stad. 

Solna ska vara en attraktiv och trygg stad att leva och verka i. 
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Solna ska erbjuda en attraktiv och trygg miljö att leva och verka i. Här ska finnas tillgång till 
bra boende, stimulerande arbete och utbildningsmöjligheter, god service, trivsamma 
grönområden och goda kommunikationer. Stadsmiljön ska vara trygg och tillgänglig för alla, 
utan fysiska och sociala barriärer. Solnaborna ska kunna forma sina liv efter sina 
förutsättningar och trygga sin försörjning genom eget arbete. Den service som Solna stad 
finansierar ska finnas som ett naturligt stöd för de solnabor som behöver den under livets olika 
skeden. 

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

Solna ska vara en mångsidig och upplevelserik stad, som ökar regionens attraktionskraft. Här 
ska storstadens puls samspela med det lugn som närheten till natur och vatten ger. Staden 
ska ha en internationell prägel och vara en mötesplats för människor med olika bakgrund, en 
importhamn för nya idéer och ett centrum för upplevelser. Här ska alla ges möjlighet att 
förverkliga sina livsdrömmar och allas potential tas tillvara i stadens och regionens utveckling. 

Nämndmål 

Nämndmålen pekar ut kommunfullmäktiges övergripande prioriteringar och strategiska 
ställningstaganden för respektive nämnd. Nedan beskrivs nämndens huvudsakliga aktiviteter 
per respektive nämndmål och vilka mått som används för att beskriva måluppfyllelsen under 
2023. 

Solna ska ha en ren, snygg och trygg stadsmiljö. 
Aktiviteter Beskrivning 
Upprustning av ett antal parkområden utifrån grönplanens 
genomförandeplan 

Upprustning av ett antal parkområden utifrån grönplanens 
genomförandeplan i syfte att uppnå en attraktiv stadsmiljö samt 
underlätta drift och underhåll. 

Fortsatta insatser för ökad trygghet Gatubelysningen effektiviseras och byts till energisnål och 
ljusare LED-belysning på ett flertal platser runt om i staden. 
Trygghets- och siktförbättrande beskärningar av växtlighet ska 
utföras kontinuerligt. 

Fortsatt utbyte av papperskorgar Papperskorgar av äldre modell byts ut till nya, platsanpassade 
och funktionella på strategiska platser i staden. 

Upprustning av lekplatser utifrån barnkonventionens mål Arbete utifrån barnkonventionens mål om alla barns rätt till lek i 
en stimulerande trygg och tillgänglig miljö. 

. 
Mått 
Mängden skräp i den offentliga miljön, antal skräp per 10 kvm 
Antal anmälda klotterärenden från medborgare och andra externa anmälare 
Energianvändning per gatubelysning, kWh/ljuspunkt 

Avfallshanteringen ska ske med bästa möjliga resursutnyttjande och minsta möjliga 
miljöpåverkan. 
Aktiviteter Beskrivning 
Säkerställa den ekonomiska styrningen inom 
avfallsverksamheten 

Säkerställa balansen mellan nivån på avfallstaxan och 
verksamhetens kostnader. 

Riktade kommunikationsinsatser för att möjliggöra en ökad 
matavfallsinsamling 

Förutsättningar skapas för en högre utsorteringsgrad och 
anslutning till matavfallssortering genom tydlig information på 
hemsidan samt stödmaterial för bygglovshantering. Riktade 
informationsinsatser ska ske till bostadsrättsföreningar och villor. 

Arbete med periodmålen i avfallsplanen Under 2023 ska arbetet inom avfallsverksamheten inriktas mot 
att uppnå relevanta periodmål (år 2021-2023) i Avfallsplanen. 
Arbetet sker i samarbete mellan Solna stad och SÖRAB. 
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Aktiviteter Beskrivning 
Insatserna innebär bland annat arbete med tillgänglighet, 
utveckling av avfallsfrågorna inom stadbyggnadsprocessen samt 
sortering av matavfall. 

Avfall förebyggs och avfallsmängderna minimeras Genom Returpunkten i Solna centrum ska information ges om 
återbruk och möjlighet att lappa, laga och lämna saker för 
återbruk eller för återvinning. 

. 
Mått 
Andelen hushåll som sorterar ut matavfall 
Självfinansieringsgrad för stadens avfallsverksamhet 
Insamlat kommunalt avfall totalt, kg/invånare (justerat) 

Solna ska ha en god framkomlighet, tillgänglighet och trafiksäkerhet för alla som bor och 
rör sig i staden. 
Aktiviteter Beskrivning 
Fortsatt arbete med genomförandet av åtgärder i enlighet med 
cykelplanen. 

Fortsatt arbete med genomförandet av åtgärder i enlighet med 
cykelplanen. 

Åtgärder utifrån broinspektioner Upprustningsåtgärder utifrån det inspektionsunderlag som tagits 
fram. 

Investering i beläggningsytor Insatser görs under 2023 för ny vägbeläggning på utvalda gator 
och gång- och cykelvägar. 

Fortsatt arbete med säkra skolvägar Åtgärder sker utifrån trygghetsvandringar, felanmälningar med 
mera. 

. 
Mått 
Antal skadade i trafiken på kommunalt vägnät 

Solna ska ha ändamålsenliga, tillgängliga och effektiva lokaler, som erbjuder en god miljö 
att vistas i. 
Aktiviteter Beskrivning 
Arbeta vidare med tillgänglighetsåtgärder I löpande fastighetsdrift och investeringsprojekt ska tillgänglighet 

i kommunens lokaler beaktas. 
Åtgärder i syfte att minska energiförbrukningen i stadens 
fastigheter 

I löpande fastighetsdrift och investeringsprojekt ska 
energiförbrukningen i kommunens lokaler beaktas. Detta innebär 
kontinuerlig driftoptimering och investeringar som ger lägre 
energiförbrukning. 

Genomföra reinvesteringar i stadens fastigheter Reinvesteringar ska genomföras i utvalda delar av 
fastighetsbeståndet. Syftet med reinvesteringarna är att höja 
fastighetsstatusen på stadens egna fastigheter. Särskilt fokus 
kommer att ske på skolor, förskolor och äldreboenden. 

Fortsatt arbete med trygghetsåtgärder i kommunens fastigheter I löpande fastighetsdrift och investeringsprojekt ska 
trygghetsfrågor i kommunens fastigheter beaktas. 

. 
Mått 
Hyresgästens upplevelse av stadens lokaler, NKI 
Energieffektivitet i stadens lokaler, kWh/kvm 

Tekniska nämnden ska hålla hög kvalitet på service och myndighetsutövning och bidra till 
nöjda solnabor och företagare. 
Aktiviteter Beskrivning 
Kvalitetssäkra ärendehantering mellan stadens kontaktcenter 
och tekniska nämnden 

Kontinuerlig uppföljning av statistik från kontaktcenter i syfte att 
säkerställa en god service och återkoppling till medborgarna. 

Utveckling av handläggning av markupplåtelse Se över handläggning av markupplåtelse i syfte att öka 
kundnöjdheten. 

Säkerställa en tillförlitlig entreprenadstyrning Säkerställa en tillförlitlig entreprenadstyrning genom att följa upp 
och utveckla befintliga avtal via bra dialoger, forum etcetera. 

Säkerställa en juridiskt korrekt och affärsmässig 
upphandlingsprocess 

Säkerställa en juridiskt korrekt och affärsmässig 
upphandlingsprocess genom att se över och utveckla våra 
processer, mallar och rutiner. 

. 
Mått 
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Mått 
Andel inkomna ärenden som besvaras inom utlovad tid 
Företagsklimat enl. ÖJ (Insikt) - Markupplåtelse - Totalt, NKI 

Löpande verksamhet enligt reglemente 

Vid sidan av nämndens verksamhet utifrån nämndens nämndmål, finns även en löpande 
verksamhet utifrån det av kommunfullmäktige beslutade reglementet för respektive nämnd. 

Ekonomi 

Driftbudget, nämnd 

I kommunstyrelsens beslut om förutsättningar för verksamhetsplan och budget 2023 med 
inriktning för 2024-2025 är tekniska nämndens nettokostnadsram för driftbudgeten totalt 
31,2 mkr. Jämfört med budgetramen 2022 är detta en ökning med 7,4 mkr. Förändringen beror 
främst på kompensation för ökade kapitalkostnader. 

Intäkterna ökar med 25,8 mkr jämfört med 2022 vilket främst beror på ökade hyresintäkter 
med anledning av tillkommande lokaler. Kostnaderna ökar med 33,2 mkr vilket framförallt 
beror på ökade driftkostnader för de tillkommande lokalerna, ökade kapitalkostnader, höjda 
energipriser samt ökade kostnader avseende affärsverksamheten. 
mkr Budget 2023 Budget 2022 Förändring 
Intäkter 579,0 553,2 -25,8 
Kostnader -610,2 -577,0 33,2 
Nettokostnader -31,2 -23,8 7,4 

Affärsverksamheten 

I tabellen visas driftbudgeten för affärsverksamheten (avfallsverksamheten). Verksamheten är 
taxefinansierad och följer självkostnadsprincipen. 

Affärsverksamheten budgeterar ett nollresultat vilket är 2,0 mkr mindre jämfört med 2022. 
Kostnaderna beräknas öka med 4,3 mkr på grund av kontrakterad indexuppräkning 
(kontrakterad indexökning tom augusti drygt 6 procent) av entreprenadavtalen för hämtning av 
hushållsavfall och tömning av fettavskiljare samt en mindre ökning i kostnaden från SÖRAB. 
Med anledning av den stora kostnadsökningen föreslås en taxejustering för 2023 i syfte att få 
en ekonomi i balans. 

 
mkr Budget 2023 Budget 2022 Förändring 
Intäkter 76,5 74,2 -2,3 
Kostnader -76,5 -72,2 4,3 
Nettokostnader 0 2,0 2,0 

Investeringsbudget 

I kommunstyrelsens beslut om förutsättningar för verksamhetsplan och budget 2023 med 
inriktning för 2024-2025 uppgår investeringsbudgeten till 120,0 mkr, vilket är en minskning 
med 50,6 mkr jämfört med budgetram 2022. Detta beror främst på att nämnden under 2022 
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fick särskilda medel avseende politiska satsningar gällande cykelplan, förbättring av 
vattenkvaliteten i stadens vattenförekomster, lekplatsernas utemiljöer, trygghetsåtgärder i 
stadsmiljö samt återplantering i stadsmiljön. 

Under 2023 fortsätter investeringar för upprustning och utveckling av stadens skol- och 
förskolelokaler samt äldreomsorgslokaler. 

Inom stadsmiljöverksamheter fortsätter investeringarna under 2023 med inriktning mot gator 
och parker. Ett särskilt prioriterat områden är utbyte av gatubelysning till modern och 
energieffektiv LED-belysning. 
mkr Budget 2023 Budget 2022 Förändring 
Fastighet 95,0 110 -15,0 
Stadsmiljö 25,0 30,6 -5,6 
Politiska satsningar 0,0 30,0 -30,0 
Summa 120,0 170,6 -50,6 

Taxor och avgifter 

Taxa för upplåtelse av offentlig plats 
För reservering av allmän plats finns en taxa kopplad. Taxan för upplåtelse av offentlig plats 
förändrades inför 2022 i syfte att justera upplåtelseändamålen till dagens behov samt förenkla 
beräkningsmodellen för hur taxan beräknas. I samma syfte föreslår tekniska nämnden 
ytterligare några mindre justeringar av taxan inför 2023. 

Avfallstaxa 
Avfallsverksamheten är helt avgiftsfinansierad och följer självkostnadsprincipen. I och med de 
stora kostnadsökningarna relaterade till indexreglerade avtal har ett behov av att justera 
avfallstaxan uppstått i syfte att uppnå ekonomisk balans. 

Övriga taxor och avgifter inom nämndens verksamhetsområden föreslås oförändrade inför 
2023. 

Nämndens taxor och avgifter 
Taxor och avgifter Beslutad Status Datum för nytt 

beslut 
Gäller från och 
med 

Taxa för upplåtelse av offentlig plats KF 2022-04-04 Revideras 2022-11-28 2023-01-01 
Parkering KF 2019-05-27 Oförändrad  2019-10-01 
Felparkering KF 2018-11-26 Oförändrad  2019-01-01 
Trafik och väghållning KF 2017-11-27 Oförändrad  2018-01-01 
Avfallstaxa KF 2021-11-29 Revideras 2022-11-28 2023-01-01 

Väsentliga personalförhållanden 

Nämnden bedriver kontinuerligt utvecklingsarbete för att säkra kompetensförsörjningen och 
vara en attraktiv arbetsgivare med engagerade medarbetare. Nedan beskrivs de huvudsakliga 
aktiviteterna inom medarbetarperspektivet under 2023 utifrån fokusområden. 

Kompetensutveckling 
Kompetensutveckling är en viktig fråga inom förvaltningen både vad gäller att upprätthålla rätt 
kompetens inom förvaltningens områden men även som en del i att vara en attraktiv 
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arbetsgivare. Utifrån verksamhetens och individers behov genomförs kompetensutveckling 
löpande inom tekniska nämndens olika ansvarsområden. Även inom området service till 
allmänheten så genomförs riktade kurser till förvaltningens medarbetare på årsbasis. 

Kompetensförsörjning 
Fokus i nämndens arbete med kompetensförsörjning är att skapa en hållbar arbetsmiljö och en 
kultur som gynnar såväl nämndens effektiva genomförande av verksamhet men också 
medarbetarnas egen utveckling. Det är ofta svårt att rekrytera inom nämndens 
ansvarsområden då marknaden eftersöker dessa kategorier av teknisk kompetens. Vikten av 
att jobba proaktivt och långsiktigt med hållbart medarbetarskap är fokusområden i 
verksamhetsutvecklingsarbetet framåt. 

Medarbetarengagemang 
Förvaltningsövergripande informationsmöten anordnas kvartalsvis, där frågor som bland annat 
personal, arbetsmiljö, organisationsförändringar, måluppfyllelse och ekonomi behandlas. 
Vidare informeras medarbetarna löpande om förvaltningsövergripande frågor via de digitala 
verktygen samt via avdelningsvisa arbetsplatsträffar. 

Genom att mäta både hållbart medarbetarindex (HME) på årsbasis samt att kvartalsvis även 
undersöka arbetsmiljön genom en mindre personalenkät så fångar verksamheten upp de 
tydligaste förbättringsområdena inom nämndens ansvarsområde. Handlingsplaner upprättas 
och genomförs successivt och arbetet med dessa handlingsplaner integreras i övrig 
verksamhetsplanering. 

Sjukfrånvaro 
Nämndens sjukfrånvaro har ökat något men är fortfarande på en låg nivå. Chefernas roll inom 
det hälsofrämjande arbetet har tydliggjorts för att förebygga eventuella sjukskrivningar. Hälsa 
och välbefinnande på arbetsplatsen är en naturlig del i det strategiska arbetet med 
verksamhetsutveckling. 

Lika rättigheter och möjligheter 
Det förs också ett målinriktat arbete tillsammans med personalen för att bibehålla en attraktiv 
arbetsplats med breda perspektiv och kreativitet i lösningar gällande rättigheter och 
möjligheter på arbetsplatsen. Samarbete med de fackliga organisationerna gällande det 
systematiska arbetsmiljöarbetet har också bidraget till att skapa en bas för hur aktiva åtgärder 
för likabehandling ska bedrivas och följas upp. Medarbetarsamtal genomförs kontinuerligt med 
samtliga medarbetare och kompetensbaserad rekrytering är ett viktigt hjälpmedel för att hitta 
rätt personal till nämndens verksamhet. 

Tvärsektoriella frågor 

I Solna stads verksamhetsplan och budget har de tvärsektoriella frågorna - internationellt 
arbete, likabehandlingsarbete samt miljö- och klimatarbetet - integrerats i stadens styrsystem. 
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Utgångspunkten är att arbetet med de tvärsektoriella frågorna ska bidra till stadens vision och 
mål. Nämnderna har uppgiften att i arbetet med verksamhetsplan och budget inkludera 
tvärsektoriella aktiviteter, som effektivt stödjer nämndens måluppfyllelse. 

Internationellt 

Nämndens internationella arbete är en metod för verksamhets- och kvalitetsutveckling. Nedan 
beskrivs det huvudsakliga internationella arbetet under 2023. 

Nämnden företräder staden internationellt i stadsmiljö- och fastighetsfrågor samt i 
internationella samarbeten när det är aktuellt. 

Under 2023 ska tekniska nämnden använda stadens medlemskap i det europeiska nätverken 
Eurocities och Efus (European Forum for Urban Security) för omvärldsbevakning och för att ta 
tillvara goda exempel från andra städer och storstadsområden bland annat om tillgänglighet, 
avfallsfrågor, säkert och aktivt resande i stadsmiljö samt trygghetsfrågor i stadsmiljö. 

Nämndens upphandlingsenhet kommer att bevaka globala marknadstrender inom 
byggbranschen genom utvecklade rutiner som säkerställer en kvalitativ omvärldsbevakning. 

Det internationella arbetet bidrar till att uppfylla samtliga mål uppsatta inom tekniska 
nämndens ansvarsområde. 

Likabehandling 

Nämndens likabehandlingsarbete syftar till att alla medborgare ska få likvärdigt bemötande 
och service. Arbetet bidrar på detta sätt till att utveckla nämndens verksamhet och dess 
kvalitet. Nedan beskrivs det huvudsakliga likabehandlingsarbetet under 2023. 

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 fastighetsbeståndet krävs oftast bygglov. Tillgängligheten 
prövas i bygglovsprocessen av byggnadsnämnden. Vid slutbesked ska i allmänhet en 
sakkunnig i tillgänglighet intyga att kraven har uppnåtts. 

I den löpande fastighetsdriften och i investeringsprojekten lyfts särskilt frågor gällande 
tillgänglighet och trygghet i syfte att öka möjligheten för alla att nyttja kommunens lokaler. 

Tekniska nämnden strävar efter att ge bästa bemötande till såväl företag som privatpersoner. 
Nämnden kommunicerar i första hand på det sätt som efterfrågas och försöker använda ett 
enkelt språk. Myndighets- och serviceärenden hanteras löpande i den ordning de kommer in 
och likabehandlingsprincipen tillämpas i bedömningar oavsett vem avsändaren är. 
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För att ta del av allmänna handlingar erbjuder nämnden, i den mån det är begränsade 
mängder, flera alternativ på tillhandahållande. Den som har frågor kring nämndens beslut kan 
ta kontakt på telefon och få ärendet förklarat för sig. Nämndens primära ingång för kontakter 
med såväl privatpersoner som företag är stadens kontaktcenter som har god tillgänglighet och 
korta väntetider. 

Tekniska nämnden säkerställer kontinuerligt ett likabehandlande förhållningssätt gentemot 
nämndens befintliga entreprenörer samt företagare som deltar i nämndens upphandlingar. 

Inom ramen för arbetet med avfallsplanen ingår kartläggning och framtagande av förslag till 
förbättringar i tillgänglighet inom avfallshanteringen. Avstånd, begränsningar, och hinder gör 
att alla inte har en lika god tillgång till avfallshanteringen. Genom att utreda och samverka 
kring orsaker och lösningar ska lösningar som ökar tillgängligheten tas fram. 

Arbetet med likabehandling bidrar till att uppfylla samtliga mål uppsatta inom tekniska 
nämndens ansvarsområde. 

Miljö och klimat 

Nämndens miljö- och klimatarbete utgår från stadens miljöpolicy med tillhörande strategier 
inom miljöområdet samt nämndens nämndmål. Nedan beskrivs de huvudsakliga aktiviteterna 
inom miljö- och klimatområdet under 2023 utifrån miljöpolicyns fokusområden. 

Under 2023 kommer fokus för tekniska nämndens miljöarbete fortsatt vara att skapa en 
effektivare resursanvändning och en god livsmiljö för solnaborna samt att bidra till målet om 
en klimatneutral stad 2045. 

För att bidra till ett mer modernt gång- och cykelvägnät och främja hållbart resande kommer 
åtgärder enligt stadens cykelplan genomföras under kommande år. Delar av gatubelysningen 
kommer under året att bytas ut till modern och energieffektiv LED-belysning. Inom ramen för 
stadens koncessionsavtal kommer arbetet med att placera ut laddstolpar för elbilar att 
fortsätta under 2023. 

För ökad trivsel och upplevelse av livsmiljön i Solna kommer arbetet med underhåll och skötsel 
av stadens offentliga grönytor fortsätta i enlighet med stadens grönplan. Nämnden arbetar 
aktivt med att främja den biologiska mångfalden till exempel genom friställande av ekar och 
omvandling av klippta gräsytor till blomsterängar. För att bidra till stadens arbete med att 
förbättra vattenkvaliteten i angränsande vattenförekomster kommer implementeringen av 
stadens dagvattenstrategi och arbetet med de lokala åtgärdsprogrammen fortsätta under 
2023. 

Solna stad har som mål att minimera mängden avfall genom återanvändning och återvinning. 
Stadens avfallsplan visar inriktningen i utvecklingen av stadens avfallsarbete. I enlighet med 
Solna stads klimatstrategi ska staden senast år 2035 ha en 100 procentig klimatneutral 
avfallshantering. Som del i den omställningen har det i upphandlingen för insamling av 
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hushållsavfall ställts krav på i princip 100 procent biodrivmedel. 

Utbyggnationen av sopsugslösningar fortsätter inom Solna stad. Sopsug minskar behovet av 
tunga transporter och det slutna systemet bidrar till en god närmiljö. Vid årsskiftet fattade 
kommunstyrelsen beslut om att investera i en ny kommunal sopsug i Huvudsta. Under 2022 till 
2023 kommer byggnationen av anläggningen att ske. Anläggningen kommer försörja de 
fastigheter i Jungfrudansen och Huvudsta centrum som redan idag är anslutna till sopsug samt 
att den har möjlighet att ansluta exploateringar i närområdet. Under året har den privatägda 
sopsugen för nya Ulriksdal tagits i drift vilket möjliggör ytterligare anslutningar under 2023. 

Staden ska arbeta för att förebygga avfall genom att främja ökat återbruk och minimera att 
avfall uppkommer. Under hösten har SÖRAB invigt den nya Returpunkten i Solna centrum. 
Målsättningen är att informera och inspirera till återbruk och återvinning. I Returpunkten kan 
privatpersoner sortera och lämna saker för återbruk samt mindre mängder grovavfall, el-avfall 
och farligt avfall för återvinning. 

Ökad insamling av matavfall minskar klimatpåverkan ytterligare genom att matavfallet 
omvandlas till biogas och biogödsel. Under 2023 fortsätter arbetet med att underlätta för 
anslutning till matavfallssortering. Genom att fortsatt arbete med aktivt stöd och information 
på hemsidan underlättar nämnden för anslutning. Insatser kommer också genomföras under 
kommande år för att öka utsorteringen av matavfall hos de avfallskunder som redan idag är 
anslutna till tjänsten. 

Kommunalt ansvar för byggavfall från hushåll införs under 2023, vilket innebär att några nya 
tjänster för fastighetsnära insamling kommer att införas. 

Vid de upphandlingar som tekniska nämnden gör av entreprenader, varor och tjänster under 
2023 kommer det säkerställas att relevanta aspekter i stadens miljöpolicy med tillhörande 
strategidokument beaktas i kravställningar. 

Aktiviteterna bidrar till uppfyllelse av inriktningen i samtliga fokusområden i miljöpolicyn och 
de bidrar även till att uppfylla nämndens mål. 

Förväntad utveckling 

Befolkningsökningen samt ökningen av besökare i Solna medför mer slitage och större behov 
av underhåll av såväl lokaler som gator, parker och offentlig miljö i allmänhet. Utöver det 
kommer ändringar i demografin ställa nya krav på Solnas alla verksamheter. Detta skapar 
behov av verksamhetsutveckling och digitalisering vilket blir en stor utmaning som påverkar 
nämndens verksamhet i stor grad. 

Inom trafikområdet är det viktigt att fortsätta arbetet med att skapa god framkomlighet, 
tillgänglighet och trafiksäkerhet för alla trafikslag och trafikanter. Det handlar bland annat om 
att fortsätta förstärka cykelvägnätet utifrån cykelplanen och att underhålla vägnätet. 
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Felparkerade fordon kan motverka framkomligheten och vara både trafikfarliga eller 
trafikstörande. Det är därför viktigt att även verka för att regelverket för parkering följs. Stora 
pågående exploateringsprojekt såsom Mälarbanan, nya tunnelbanan och Solnavägens 
kommande omdaning till en stadsgata kommer intensifiera behovet av att verka för en säker 
och framkomlig trafikmiljö. 

Övriga nämnders behov kommer att förändras vilket kräver en långsiktig lokalförsörjning som i 
första hand kommer att gå ut på att optimera nyttjandet av stadens nuvarande 
fastighetsbestånd samt avveckling av lokaler som inte behövs för verksamheterna eller inte är 
anpassade för de nya behoven. Den kommunala servicen måste byggas ut på ett ekonomiskt 
ansvarsfullt sätt och de långsiktiga investeringarna behöver vägas mot behoven i den löpande 
verksamheten. Det ställer krav på en över tid hållbar prioritering och effektivisering. Nya 
tekniska lösningar kommer också krävas för att optimera den tekniska driften och minska 
energiförbrukningen i fastighetsbeståndet. 

Inom avfallsområdet kommer målen inom SÖRAB:s övergripande avfallsplan bli styrande för 
hur kommunerna tar sig an uppgiften att verka för att öka den cirkulära hanteringen av avfall 
och material. För att nå dessa mål kommer en utökad dialog med verksamheter och 
fastighetsägare att krävas så att staden som helhet kan minimera negativ miljö- och 
klimatpåverkan. Inom miljöområdet generellt behöver arbetet fortsätta med att integrera ett 
klimat- och miljömässigt tänkande i nämndens planering och arbetsformer. 

De ovan nämnda förändrade förutsättningarna är samtliga integrerade i ett stadsövergripande 
utvecklingsarbete. Inom tekniska nämnden infördes 2021 ett systematiskt arbetssätt för 
utvecklingsarbete i hela verksamheten. Målet med arbetssättet är att successivt och 
strukturerat förflytta verksamheten mot ställda mål och visioner. Utöver det behöver 
samarbetet med övriga delar av staden utvecklas och ske på ett effektivare sätt för att 
gemensamt ta fram en långsiktig planering av verksamheten och bli bättre på att bidra till att 
staden ökar sin servicegrad. 

Ett systematiskt förbättringsarbete görs även tillsammans med övriga nämnder i staden så att 
de gemensamma processerna optimeras och att den långsiktiga planeringen i exempelvis 
lokaler och i stadsmiljön är transparent för alla parter. Detta effektiviserar arbetssätt samt ger 
möjlighet att nå en hög servicegrad till nämndernas verksamheter samt till invånare och 
företagare som verkar i Solna. 

Konkurrensutsättning 

Nämnden ska, inom ramen för verksamhetsplanerings- och budgetarbetet, identifiera och 
analysera behovet av konkurrensutsättning och upphandling. Eftersom en stor del av tekniska 
nämndens verksamhet består av konkurrensutsatta entreprenader utgör arbetet med 
konkurrensutsättning och planering av denna en väsentlig del av verksamhetsplaneringen. 
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Då upphandlingsprocessen i många fall är tidskrävande kan vissa upphandlingar påbörjas ena 
året och slutföras nästa. I tabellerna nedan redovisas nämndens konkurrensplan för 2023 det 
vill säga de upphandlingar som kommer att påbörjas under året. 

Under 2023 påbörjas följande tre upphandlingar; VVS-installationer samt kyla, styr och 
reglerteknik, Styr och övervakning samt Dagvattendamm Råstasjön. VVS-installationer samt 
kyla, styr och reglerteknik samt Styr och övervakning ingick i verksamhetsplan och budget 
2022 men har inte startats upp varför dessa nu även ingår i verksamhetsplan och budget 2023. 
Vidare kommer ett stort antal avrop och upphandlingar genomföras med lägre avtalsvärden. 

Befintliga avtal som ska upphandlas på nytt 
Avtalsbeteckning Diarienummer 
Styr och övervakning TND/2018:1061 
VVS-installationer samt kyla, styr och reglerteknik TND/2019:1433 

  

Nya upphandlingsbehov samt större avrop på befintliga ramavtal 
Nya upphandlingsbehov 
Dagvattendamm Råstasjön samt anläggning av vägbro 

Intern kontroll 

Varje nämnd ansvarar för intern kontroll inom sitt verksamhetsområde enligt 
kommunfullmäktiges reglemente. En god intern kontroll bidrar till att säkerställa att 
verksamheten bedrivs ändamålsenligt, kostnadseffektivt och säkert. 

I samband med verksamhetsplan och budget ska varje nämnd ta fram en internkontrollplan för 
nästa år som beskriver väsentliga risker i verksamheten. Riskerna sorteras in i en av fyra 
kategorier: styrning, medarbetare, ekonomi och verksamhetsprocesser. Riskerna kopplas 
sedan till en process eller rutin. Verksamheten ska bedöma sannolikheten för och 
konsekvensen av om en risk skulle inträffa. Bedömningen redovisas som ett riskindex 1-16, där 
16 är hög risk. Internkontrollplanen beskriver kontrollmoment för hur verksamheten ska 
kontrollera att risken inte har inträffat. Internkontrollplanen följs upp i samband med 
delårsrapport och årsredovisning. 

  

Internkontrollplan 
Kategori Process/Rutin Riskindex Risker Kontrollmoment 

Delegationsordning 9 Beslut fattas på fel 
nivå i organisationen 

Kontroll av att beslut fattas på rätt nivå i 
organisationen. 

Styrning 

Beslutsprocessen 9 Det sker avvikelser 
från fattade beslut 

Kontroll av att relevanta projektdirektiv 
och upphandlingar tas upp till styrgrupp. 

12 Kompetensförlust Kontroll av att rutin- och 
processbeskrivningar dokumenteras. 

Rekrytering 

9 Nyanställd får 
bristande eller ingen 
introduktion 

Kontroll av att alla nyanställda får 
genomgå aktuellt introduktionsprogram. 

Medarbetare 

Mutor och jäv 12 Otillbörlig påverkan All personal inom förvaltningen utbildas i 
vad som gäller vid mutor, jäv och 
oegentligheter. 

Ekonomi Ekonomiprocessen 9 Brister i ekonomisk Medarbetare med arbetsuppgifter av 
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Kategori Process/Rutin Riskindex Risker Kontrollmoment 
kompetens ekonomisk karaktär utbildas för att 

säkerställa rätt ekonomisk kompetens. 
Verksamhetsprocesser Avtalsuppföljning 9 Leverantörer lever ej 

upp till avtalade 
villkor 

Kontroll av att leverantörer lever upp till 
avtalade villkor. 
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Tjänsteskrivelse 2022-10-03 Tekniska förvaltningen 
 TND/2022:1 

 
 
 

Taxa för upplåtelse av offentlig plats 
 

Förslag till beslut 
Tekniska nämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen att, föreslå 
kommunfullmäktige att besluta om revideringar i taxan för upplåtelse av 
kommunal mark som är offentlig plats från 1 januari 2023. 
 
Sammanfattning 
Tekniska nämnden är ansvarig för stadens upplåtelser av offentlig plats som ägs 
av Solna stad. Nämnden ska till kommunfullmäktige avge förslag till avgifter och 
leveransvillkor inom nämndens verksamhetsområde. 

Tekniska nämnden gjorde under 2021 en större genomlysning av den då gällande 
taxan för upplåtelse av offentlig plats. Syftet var att anpassa 
upplåtelseändamålen till dagens behov och relevanta avgiftsbelopp från 1 januari 
2022.  

I april 2022 beslutade kommunfullmäktige att justera avgiften för 
upplåtelseändamålet ”Uthyrning och parkering av elsparkcyklar” för att anpassa 
taxan till omvärlden.  

Med erfarenheter från det år som gått har tekniska förvaltningen kommit fram till 
att det finns behov av att göra några smärre justeringar av upplåtelseändamål 
och avgiftsbelopp. Förslaget om en ny taxa förväntas inte påverka nämndens 
ekonomi. 
 

 

Handlingar 

I SOLNASTAD 
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1. Förslag till ny taxa, förändringar är markerade i gult 

2. Nu gällande taxa. 

 
 
 
Catarina Ericsson   David Nordin 
Förvaltningschef   Avdelningschef 
 
 
Beslutet expedieras till: 
Kommunstyrelsen 
 

 

 

Lagar och föreskrifter 
I lag (1957:259) om rätt för kommun att ta ut avgift för vissa upplåtelser av 
offentlig plats, m.m. framgår att staden har rätt att ta ut ersättning för 
användandet av plats som kommunen har upplåtit. Ersättning utgår i form av en 
avgift med belopp, som kan anses skäligt med hänsyn till ändamålet med 
upplåtelsen, nyttjarens fördel av denna, kommunens kostnader med anledning av 
upplåtelsen och övriga omständigheter. Grunder för beräkning av avgiften 
beslutas av kommunfullmäktige. 

Tekniska nämnden är ansvarig för stadens upplåtelser av offentlig plats som ägs 
av Solna stad. Nämnden ska till kommunfullmäktige avge förslag till avgifter och 
leveransvillkor inom nämndens verksamhetsområde. 

Med offentlig plats menas enligt Ordningslag (1993:1617), kap 1, 2§:  

1. allmänna vägar,  

2. gator, vägar, torg, parker och andra platser som i detaljplan redovisas som 
allmän plats och som har upplåtits för sitt ändamål,  

I SOLNASTAD 
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3. områden som i detaljplan redovisas som kvartersmark för 
hamnverksamhet, om de har upplåtits för detta ändamål och är tillgängliga 
för allmänheten, samt 

4. andra landområden och utrymmen inomhus som stadigvarande används för 
allmän trafik 

Solna stad har även lokala ordningsföreskrifter som definierar vilka områden inom 
staden som ska jämställas med offentlig plats. 

 

Förslag 
Tekniska nämnden gjorde under 2021 en större genomlysning av den då gällande 
taxan för upplåtelse av offentlig plats. Syftet var att anpassa 
upplåtelseändamålen till dagens behov och relevanta avgiftsbelopp. I 
uppföljningen av den nya taxan har många av förändringarna visat sig vara bra 
men det har konstaterats att det finns behov av att göra ytterligare några 
justeringar av upplåtelseändamål och avgiftsbelopp. 

Ändrade upplåtelseändamål 

 Ett nytt upplåtelseändamål för Tillhandahållande av el för torgplats och 
tillfällig försäljningsplats(C4) införs till en taxa på 50 kr/påbörjat 
dygn/plats 

 Ett nytt upplåtelseändamål för Tillhandahållande av el för evenemang i 
Skytteholmsparken eller på Huvudstafältet(D8) införs till en taxa på 100 
kr/påbörjat dygn/evenemang 

 Upplåtelseändamålet Marknadsföringsevenemang tas bort då det kan 
ersättas av upplåtelseändamålet Tillfällig försäljningsplats C3. 

 Upplåtelseändamålet Parkering för uthyrda cyklar och elsparkcyklar(D11) 
utökas att även omfatta cyklar från att tidigare enbart omfattat 
elsparkcyklar. 

 Ett nytt upplåtelseändamål för Mark för fritidsanläggningar(D12) införs till 
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en taxa på 10 kr/kvm/år. 

Ändrade avgiftsbelopp:  

 Upplåtelseändamålet Byggnadsställning med fri passage under(A4) har 
lagts till med en lägsta avgift på 1 000 kr.  

 Upplåtelseändamålet Byggnadsställning utan fri passage under(A5) har 
lagts till med en lägsta avgift på 2 000 kr.  

 Valbanderoller blir likt valaffischer avgiftsfria fem veckor före och en vecka 
efter val eller folkomröstning. Se B3. 

 Upplåtelseändamålet Julgransförsäljning (C7) avgift har justerats för 
vinstdrivande företag som säljer julgranar så att det harmoniserar med all 
annan försäljning som går under Tillfällig försäljningsplats(C3). För 
föreningar som säljer julgranar tillämpas istället Tillfällig försäljning för 
insamlingsändamål(D3). 

 Upplåtelseändamålet Kultur- och sportevenemang(D4) delas upp på ”Utan 
entré-/anmälningsavgift” och ”Med entré-/anmälningsavgift” med en taxa 
på 0 kr respektive 3 kr/kvm/påbörjat dygn och lägsta avgift 3 000 kr. 

 Upplåtelseändamålet Valstuga, valtält eller liknande i samband med 
val/folkomröstning får en höjd avgift till 1 200 kr men då är 
tillhandahållande av el inkluderat om platsen så tillåter. 

Ekonomi 

Tekniska nämnden budgeterade 10 miljoner i intäkter för markupplåtelser 2022 
och förslaget till budget för 2023 är fortsatt på 10 miljoner. Förslaget om en ny 
taxa för upplåtelse av stadens offentliga mark antas inte påverka nämndens 
ekonomi.
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Inledning 
Avgifterna ska användas strikt för samtliga sökande, för att 

upprätthålla likabehandling och konkurrensneutralitet. Alla 

avgifter betalas mot faktura. 

Lagar och föreskrifter 
Taxan är baserad på lag (1957:259) om rätt för kommun att ta ut 

avgift för vissa upplåtelser av offentlig plats, m. m. 

Andra tillstånd 
Tillståndshavaren ansvarar för att söka övriga nödvändiga tillstånd 

som till exempel bygglov, TA-plan (trafikanordningsplan), tillstånd 

för livsmedelsverksamhet, tillstånd för djurhållning, 

alkoholservering etc. 

Handläggningsavgift 
Handläggningsavgiften för en ansökan om markupplåtelse är 800 

kr. Denna avgift återbetalas ej vid eventuell återkallelse av 

markupplåtelsetillståndet. 

Handläggningsavgift används inte för avgiftsbefriad upplåtelse. 

Moms 
Markupplåtelser beviljade av staden är momsbefriade. 

Övrigt 
 I de fall det inte finns ett upplåtelseändamål specificerat i 

denna taxa, äger Tekniska förvaltningen rätt att besluta om 

avgiftens storlek. 

 Om en ny taxa börjar gälla under beviljad tillståndsperiod är 

det den taxan som tillämpas. 
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 Försäljning eller överlåtelse av tillstånd är inte tillåten.  

 Otillåten markanvändning utan beviljat tillståndsbevis kan 

innebära polisanmälan.  

 Generellt beviljas tillstånd för markupplåtelse med max 1 år 

i taget (ej kalenderår).  

 Centrumläge avser Solnaplan, Centrumslingan, 

Centralvägen och Skytteholmsvägen.  

 

 

Taxa för byggetableringar (kategori A) 
 Upplåtelseändamål Avgiftsbelopp Förtydligande 
A1 Byggetablering, 

arbetsområde eller upplag 
3 kr/kvm/påbörjat dygn 
Lägsta avgift 3 500 kr. 

 

A2 Fristående container och 
bodar 

13,50 kr/kvm/påbörjat dygn  
Lägsta avgift 1 000 kr. 

 

A3 Fristående kranar, liftar 
och andra motorredskap 

13,50 kr/kvm/påbörjat dygn  
Lägsta avgift 1 000 kr 

 

A4 Byggnadsställning med 
passage under 

1,50 kr/kvm/påbörjat dygn 
Lägsta avgift 1 000 kr 

Så kallad 
Stockholmsställning.  

A5 Byggnadsställning utan 
passage under 

3 kr/kvm/påbörjat dygn 
Lägsta avgift 2 000 kr 

 

A6 Byggsäck, 
återvinningssäck 

150 kr/st/påbörjat dygn  

 

 

Taxa för skyltar (kategori B) 
 Upplåtelseändamål Avgiftsbelopp Förtydligande 
B1 Skylt <1 kvm skyltyta 600 kr/skylt/år  

Lägsta avgift 600 kr 
Inbegriper även 
gatupratare, vepor 
och banderoller. 

I SOLNASTAD 



SID 5(10) 
 2022-10-03 

Dnr TND/2022:1

 Upplåtelseändamål Avgiftsbelopp Förtydligande 
B2 Skylt >1 kvm skyltyta 7 kr/kvm skyltyta/påbörjat 

dygn 
Inbegriper även 
vepor och 
banderoller  

B3 Affischer  2 kr/affisch/påbörjat dygn  
Valaffischer och 
valbanderoller är avgiftsfria 
fem veckor innan och en 
vecka efter dagen för val/ 
folkomröstning. 
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Taxa för försäljningsplatser, uteserveringar (kategori C) 
 Upplåtelseändamål Avgiftsbelopp Förtydligande 
C1 Torgplats upp till 16 kvm 

Centrumläge  
Övriga lägen  

 
192 kr/påbörjat dygn 
80 kr/påbörjat dygn 

Kortast uthyrningstid 
30 sammanhängande 
dygn. 

C2 Torgplats över 16 kvm 
Centrumläge 
Övriga lägen 

 
12 kr/kvm/påbörjat dygn 
5 kr/kvm/påbörjat dygn 

Kortast uthyrningstid 
30 sammanhängande 
dygn. 

C3 Tillfällig försäljningsplats 
Centrumläge 
Övriga lägen 
För insamlingsändamål 

 
1 000 kr/ påbörjat dygn 
500 kr/ påbörjat dygn 
Ingen avgift 

För marknad/ 
loppmarknad se D6 
 
Insamling som 
arrangeras av 
skolklasser, 
föreningar eller 
liknande icke 
vinstdrivande 
organisationer. 

C4 Tillhandahållande av el för 
torgplats och tillfällig 
försäljningsplats 

50 kr/påbörjat dygn/plats 
 

Ej förbrukning. 
Gäller även vid 
avgiftsfritt 
upplåtelseändamål. 

C5 Ambulerande tillfällig 
försäljning 

500 kr/ påbörjat dygn Se lokala 
ordningsföreskrifter 
för var denna kategori 
inte är tillåten. 

C6 Evenemangsförsäljning 
Arenastaden 
 

2 000 kr/kvartal/plats 
Kvartal 1: 1/1 – 31/3 
Kvartal 2: 1/4–30/6 
Kvartal 3: 1/7–30/9 
Kvartal 4: 1/10–31/12 

Försäljning i 
anslutning till 
evenemang. Fyra 
särskilt anvisade 
platser i Arenastaden.  

C7 Julgransförsäljning 
Centrumläge 
Övriga lägen 

 
1 000 kr/ påbörjat dygn 
500 kr/ påbörjat dygn 

Max 50 kvm. 
Nattförvaring får ske 

på plats.  
För föreningar som 

säljer julgranar se C3 
För 

insamlingsändamål 
C8 Uteservering 3 kr/kvm/påbörjat dygn  
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 Upplåtelseändamål Avgiftsbelopp Förtydligande 
C9 Foodtruck  20 000 kr/år 

2 500 kr/mån 
500 kr/påbörjat dygn 

Mobila 
matförsäljnings-
ställen med Solna 
stads foodtruck-
tillstånd. Max 3 
timmars 
uppställning/plats 
För uppställning 
längre än 3 tim/plats, 
se C3.  

C10 Skyltvaror/demonstrations-
objekt i direkt anslutning till 
verksamhetslokal 

3 kr/kvm/påbörjat dygn 
 

 

 

Taxa för evenemang, kultur, sport och fritid (kategori D) 
 Upplåtelseändamål Avgiftsbelopp Förtydligande 
D1 Evenemang för 

hjälpverksamhet, 
samhällsinformation eller 
uppställning av blodbuss. 

Ingen avgift Organisationer utan 
vinstdrivande syfte. 

D2 Allmän sammankomst  500 kr/påbörjat dygn Tex torgmöten, 
demonstration eller 
opinionsyttring. 

D3 Kultur- och 
sportevenemang 
Utan entré-
/anmälningsavgift 
Med entré-
/anmälningsavgift 

 
 
Ingen avgift 
 
3 kr/kvm/påbörjat dygn. 
Lägst 3 000 kr 

 

D4 Motionslopp för tex 
löpning, gång, cykel eller 
simning 

1 000 kr/påbörjat dygn Motionslopp där 
anmälningsavgift tas. 
Omfattning max 5 
dygn i följd. 

D5 Cirkus, tivoli, evenemang 
konsertområden 

3 kr/kvm/påbörjat dygn. 
Lägst 3 000 kr 

 

D6 Marknader  3 kr/kvm/påbörjat dygn. Inklusive 
loppmarknad. 
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 Upplåtelseändamål Avgiftsbelopp Förtydligande 
D7 Tillhandahållande av el för 

evenemang i 
Skytteholmsparken eller 
på Huvudstafältet  

100 kr/påbörjat 
dygn/evenemang 

Ej förbrukning. 
Gäller även vid 
avgiftsfritt 
upplåtelseändamål. 

D8 Stads- och biodling  
- Förening/ privatperson 
- Företag 

 
Ingen avgift. 
300 kr/pallkrage eller 
kupa/år 

Särskild bedömning 
görs om områdets 
lämplighet. 

D9 Evenemangsparkering 10 kr/kvm/påbörjat dygn Av staden särskilt 
anvisad parkering. 
 

D10 Parkering för uthyrda 
cyklar och elsparkcyklar 

500 kr/påbörjat 
dygn/företag 

Parkeringar för 
uthyrda cyklar och 
sparkcyklar på av 
staden anvisade 
platser. 

D11 Mark för fritidsanläggning 10 kr/kvm/år Till exempel 
minigolfbana eller 
hästhage. 
Gäller ej upplåtelse 
av stadens 
fritidsanläggningar. 

 

Taxa för övriga upplåtelser (kategori E) 
 Upplåtelseändamål Avgiftsbelopp Förtydligande 

E1 Filminspelning  3 kr/kvm/påbörjat dygn. 
Lägst 3 000 kr 
 

Även tillhörande 
teknikfordon ska 
inräknas i ytan.  

E2 Avfallsbehållare 3 kr/kvm/påbörjat dygn T.ex. sopskåp, kärl, 
och kassuner. För 
container se A2 

E3 Återvinningsstationer och 
klädinsamlingsbehållare 

Ingen avgift Endast för sökande 
med 90-konto och 
allmänna 
återvinningsstationer. 

E4 Tillgänglighetsramper och 
liknande 

Ingen avgift Markområde där 
tillståndshavaren har 
en anläggning för 
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 Upplåtelseändamål Avgiftsbelopp Förtydligande 
tillfart, ingång eller 
liknande men där 
huvudsyftet är att 
tillgängliggöra för 
rörelsehindrade. 

E5 Valstuga, valtält eller 
liknande i samband med 
val/folkomröstning. 

1 200 kr/valstuga 
Inklusive el där så är 
möjligt. 

Total disponibel yta 
max 4x4 meter. 
Tillstånd medges 
fem veckor innan 
och en vecka efter 
dagen för val/ 
folkomröstning.  
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Inledning 

Avgifterna ska tillämpas strikt för samtliga sökande, för att upprätthålla 

likabehandling och konkurrensneutralitet. Alla avgifter erläggs mot faktura. 

Stadens egna verksamheter är undantagna från denna taxa. 

Villkor för upplåtelser av kommunal mark som är offentlig plats återfinns på 

www.solna.se. 

Lagar och föreskrifter 

Taxan är baserad på lag (1957:259) om rätt för kommun att ta ut avgift för 

vissa upplåtelser av offentlig plats, m. m. 

Bygglov och andra tillstånd 

Tillståndshavaren ansvarar för att söka övriga erforderliga tillstånd som till 

exempel bygglov, TA-plan (trafikanordningsplan), tillstånd för 

livsmedelsverksamhet, tillstånd för djurhållning, alkoholservering etc. 

Handläggningsavgift 

Handläggningsavgiften för att behandla en ansökan om markupplåtelse är  

800 kr. Denna avgift är obligatorisk, oavsett om tillstånd tillstyrks eller avslås 

och återbetalas ej vid eventuell återkallelse av markupplåtelsetillståndet. 

Handläggningsavgift tillämpas inte för avgiftsbefriad upplåtelse. 

Moms 

Markupplåtelser beviljade av staden är momsbefriade. 

Övrigt 

• I de fall det inte finns en upplåtelseform specificerad i denna taxa, äger 

Tekniska förvaltningen rätt att besluta om avgiftens storlek. 

• Försäljning eller överlåtelse av tillstånd är inte tillåten.  

• Otillåten markanvändning utan beviljat tillståndsbevis innebär 

polisanmälan.  

• Generellt beviljas markupplåtelser med max 1 år i taget (ej kalenderår). 

• Centrumläge avser Solnaplan, Centrumslingan, Centralvägen och 

Skytteholmsvägen.  
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Taxa för byggetableringar (kategori A) 

A Upplåtelseändamål Avgiftsbelopp Förtydligande 

1.  Byggetablering, 

arbetsområde eller upplag 

3 kr/kvm/påbörjat dygn 

Lägsta avgift 3 500 kr. 

 

2.  Fristående container och 

bodar 

13,50 kr/kvm/påbörjat dygn  

Lägsta avgift 1 000 kr. 

 

3.  Fristående kranar, liftar och 

andra motorredskap 

13,50 kr/kvm/påbörjat dygn  

Lägsta avgift 1 000 kr 

 

4.  Byggnadsställning med 

passage under 

1,50 kr/kvm/påbörjat dygn Så kallad 

Stockholmsställning.  

5.  Byggnadsställning utan 

passage under 

3 kr/kvm/påbörjat dygn  

6.  Byggsäck, återvinningssäck 150 kr/st/påbörjat dygn  

 

 

Taxa för skyltar (kategori B) 

B Upplåtelseändamål Avgiftsbelopp Förtydligande 

1.  Skylt <1 kvm skyltyta,  

Inkl. gatupratare 

600 kr/skylt/år  

Lägsta avgift 600 kr 

Inbegriper även 

vepor och 

banderoller. 

Gatupratare och 

andra 

överdagenskyltar 

ska tas in då 

verksamheten inte 

är öppen. 

2.  Skylt >1 kvm skyltyta 7 kr/kvm skyltyta/påbörjat 

dygn 

Inbegriper även 

vepor och 

banderoller  

3.  Affischer  2kr/affisch/påbörjat dygn  

Valaffischer är avgiftsfria 

fem veckor innan och en 

vecka efter dagen för val/ 

folkomröstning. 
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Taxa för försäljningsplatser, uteserveringar (kategori C) 

C Upplåtelseändamål Avgiftsbelopp Förtydligande 

1.  Torgplats upp till 16 kvm 

Centrumläge  

Övriga lägen  

 

192 kr/påbörjat dygn 

80 kr/påbörjat dygn 

Kortast uthyrningstid 

30 sammanhängande 

dygn. 

2.  Torgplats över 16 kvm 

Centrumläge (max 32 kvm). 

Övriga lägen 

 

12 kr/kvm/påbörjat dygn 

5 kr/kvm/påbörjat dygn 

Kortast uthyrningstid 

30 sammanhängande 

dygn. 

3.  Tillfällig försäljningsplats 

Centrumläge  

Övriga lägen 

 

1 000 kr/ påbörjat dygn 

500 kr/ påbörjat dygn 

Centrumläge: Max 32 

kvm. 

För marknad se D8 

4.  Ambulerande tillfällig 

försäljning 

500 kr/ påbörjat dygn Se lokala 

ordningsföreskrifter 

för var denna kategori 

inte är tillåten. 

5.  Evenemangsförsäljning 

Arenastaden 

 

2 000 kr/kvartal/plats 

Kvartal 1: 1/1 – 31/3 

Kvartal 2: 1/4–30/6 

Kvartal 3: 1/7–30/9 

Kvartal 4: 1/10–31/12 

Försäljning i 

anslutning till 

evenemang. Fyra 

särskilt anvisade 

platser i Arenastaden.  

6.  Julgransförsäljning 2 500 kr/säsong Säsong 25 november 

– 25 december (max 

50 kvm). 

Nattförvaring får ske 

på plats. 

7.  Uteservering 3 kr/kvm/påbörjat dygn  

8.  Foodtruck 20 000 kr/år 

2 500 kr/mån 

500 kr/påbörjat dygn 

Mobila 

matförsäljnings-

ställen med Solna 

stads foodtruck-

tillstånd. Max 3 

timmars 

uppställning/plats 

För uppställning 

längre än 3 tim/plats, 

se C3.  

9.  Skyltvaror/demonstrations-

objekt i direkt anslutning till 

butikslokal 

3 kr/kvm/påbörjat dygn 
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Taxa för evenemang, kultur, sport och fritid (kategori D) 

D Upplåtelseändamål Avgiftsbelopp Förtydligande 

1.  Evenemang för 

hjälpverksamhet, 

samhällsinformation eller 

uppställning av blodbuss. 

Ingen avgift Organisationer utan 

vinstdrivande syfte 

utan försäljning eller 

reklam. 

2.  Allmän sammankomst  500 kr/påbörjat dygn Tex torgmöten, 

demonstration eller 

opinionsyttring. 

3.  Tillfällig försäljning för 

insamlingsändamål 

Ingen avgift Arrangeras av 

skolklasser, 

föreningar eller 

liknande icke 

vinstdrivande 

organisationer.  

4.  Kultur- och sportevenemang Ingen avgift Tillställningar för 

allmänheten där 

avgift inte tas ut. 

5.  Marknadsföringsevenemang  

 

Se C3. Huvudsyftet är att 

marknadsföra en 

produkt och/eller 

företag.  

6.  Motionslopp för tex cykel, 

gång eller simning 

1 000 kr/påbörjat dygn Motionslopp där 

anmälningsavgift tas. 

Omfattning max 5 

dygn i följd. 

7.  Cirkus, tivoli, 

konsertområden 

3 kr/kvm/påbörjat dygn. 

Lägst 3 000 kr 

Inklusive 2 veckors 

affischering. 

8.  Marknader  3 kr/kvm/påbörjat dygn. Större marknader.  

9.  Stads- och biodling  

- Ideell förening/ privatperson 

- Företag 

 

Ingen avgift 

300 kr/pallkrage eller 

kupa/år 

Särskild bedömning 

görs om områdets 

lämplighet. 

10.  Evenemangsparkering 10 kr/kvm/påbörjat dygn Av staden anvisad 

parkering för till 

exempel buss eller 

trailer vid 

evenemang.  
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 2022-05-09 

Dnr KS/2021:1 & TND/2021:25 
samt KS/2022:52 

 

D Upplåtelseändamål Avgiftsbelopp Förtydligande 

11.  Uthyrning av elsparkcyklar 500 kr/dag/företag Parkeringar för 

uthyrda el-

sparkcyklar på av 

staden anvisade 

platser. 

 

Taxa för övriga upplåtelser (kategori E) 

E Upplåtelseändamål Avgiftsbelopp Förtydligande 

1.  Filminspelning  3 kr/kvm/påbörjat dygn. 

Lägst 3 000 kr 

 

Inklusive uppställning 

av tillhörande 

teknikfordon.  

2.  Avfallsbehållare 3 kr/kvm/påbörjat dygn T.ex. sopskåp, kärl, 

och kassuner. För 

container se A2 

3.  Återvinningsstationer 

Klädinsamlingscontainers 

Ingen avgift Endast för sökande 

med 90-konto och 

allmänna 

återvinningsstationer. 

4.  Tillgänglighetsramper och 

liknande 

Ingen avgift Markområde där 

tillståndshavaren har 

en anläggning för 

tillfart, ingång eller 

liknande men där 

huvudsyftet är att 

tillgängliggöra för 

rörelsehindrade. 

5.  Valstuga, valtält eller 

liknande 

1 000 kr/valstuga Total disponibel yta 

max 16 kvm. 

Tillstånd medges fem 

veckor innan och en 

vecka efter dagen för 

val/ folkomröstning.  
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Kvalitetsdeklaration     
Våra löften till dig som medborgare/brukare hjälper dig att bedöma kvaliteten på våra tjänster. Du ska 
veta vilka krav du kan ställa och vad du kan förvänta dig av stadens tjänster oavsett utförare. 
 
 
 
   
 
 
 
 

BILD 
(Colourbox:3314011) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vård av park och natur 
Solna stad planerar, anlägger och förvaltar ett brett utbud av gröna miljöer som bidrar med 
ekosystemtjänster och gör det möjligt för medborgarna att utöva en mångfald av olika 
aktiviteter året om. Stadens park- och naturområden omfattar bl.a. parker, lekplatser, 
naturområden, rabatter och stadsträd. Solna stads gröna miljöer ska vara välskötta, säkra och 
trygga. 

 
 
 
 



VI LOVAR ATT 
 

 Stadens lekplatser håller en god säkerhetsnivå. Alla lekplatser ska genomgå en årlig 
säkerhetsbesiktning och fyra säkerhets- och funktionskontroller spridda över året. 

 
 Parkgräsmattor ska kunna användas till lek, spel och vistelse genom att de klipps till 6-

8 cm när gräset nått en höjd motsvarande 10-12 cm. 
 

 Buskage i anslutning till gator, gång- och cykelvägar, lekytor, trappor, parkbänkar, 
belysningsstolpar och skyltar beskärs så att trafiksäkerhets- och trygghetskrav 
uppfylls. Skyltar ska synas, belysningen ska inte skärmas av och buskagen ska inte 
försvåra nyttjande av allmän plats. 

 
 Omålade parkmöbler oljas en gång per år. 

 
 Inom en arbetsdag skicka en bekräftelse på att vi har mottagit en felanmälan och/eller 

synpunkt. 
 

 Inom fem arbetsdagar från det att vi mottagit en felanmälan och/eller synpunkt ska den 
antingen vara åtgärdad eller så ska du ha fått information om hur ärendet kommer att 
handläggas. 

 
 
Gråa rutan 
 
HJÄLP OSS ATT BLI BÄTTRE  HÄR FINNS VI 
Vi vill gärna ta del av dina synpunkter och  Postadress 
hur du tycker vi lyckas uppnå det vi lovar  Solna stad 
i vår kvalitetsdeklaration. Det ger oss möjlighet Tekniska förvaltningen 
att förbättra verksamheten.   171 86 Solna 
    Besök 
Kontakta i första hand den verksamhet  Stadshusgången 2 
som din synpunkt berör. Du kan också  Solna centrum 
lämna synpunkter via Solna stads syn-  Telefon 
punktshantering på solna.se/synpunkt.  08-746 10 00 
    E-post 
    tekniskanamnden@solna.se  
    Webbplats 
    Solna.se 
 
 
 
Denna deklaration är fastställd av tekniska nämnden 2022-10-12 och gäller 
from 2023-01-01. En kvalitetsdeklaration kan behöva omprövas och ändras. 
På stadens webbplats solna.se finns alltid aktuell version. 
 
 
 



Kvalitetsdeklaration     
Våra löften till dig som medborgare/brukare hjälper dig att bedöma kvaliteten på våra tjänster. Du ska 
veta vilka krav du kan ställa och vad du kan förvänta dig av stadens tjänster oavsett utförare. 
 
 
 
   
 
 
 
 

BILD 
(Colourbox:3314011) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Skötsel av gator, gång- och cykelvägar samt 
trafiksäkerhet  
 
Det ska vara enkelt, säkert och tryggt att gå, cykla och köra på stadens gator, vägar samt 
gång- och cykelbanor. Solna stad ansvarar för underhåll och skötsel av kommunala gator, 
vägar och torg. 

 
 
 



VI LOVAR ATT 
 Säkerställa att vägmärken, gatu- och parkbelysning inte skyms av träd eller buskar. 
 Åtgärda trasig lampa i lyktstolpe inom fem arbetsdagar efter upptäckt eller inkommen 

anmälan. 
 Övergångsställen är belysta och målade.  
 Åtgärda hål i vägbeläggningen inom tio arbetsdagar efter upptäckt eller inkommen 

anmälan.  
 Snöröjning ska vara avslutad inom åtta timmar efter snöfall och därigenom ska 

framkomligheten vara säkrad på kommunala gator, torg, trappor, gång- och 
cykelvägar. 

 Halkbekämpning ska vara avslutad inom åtta timmar efter inträffat halt väglag och 
därigenom ska framkomligheten vara säkrad på kommunala gator, torg, trappor, gång- 
och cykelvägar. 

 Varje vår sandsopa vägunderlag som halkbekämpats under vintersäsongen och att 
sopningen efter en normal vinter är avslutad senast den 30 april.  

 Informera om planerade större trafikavstängningar eller trafikstörningar minst fem 
arbetsdagar innan arbetet påbörjas. 

 Inom en arbetsdag skicka en bekräftelse på att vi har mottagit en felanmälan och/eller 
synpunkt. 

 Inom fem arbetsdagar från det att vi mottagit en felanmälan och/eller synpunkt ska den 
antingen vara åtgärdad eller så ska du ha fått information om hur ärendet kommer att 
handläggas. 

 
 
Gråa rutan 
 
HJÄLP OSS ATT BLI BÄTTRE  HÄR FINNS VI 
Vi vill gärna ta del av dina synpunkter och  Postadress 
hur du tycker vi lyckas uppnå det vi lovar  Solna stad 
i vår kvalitetsdeklaration. Det ger oss möjlighet Tekniska förvaltningen 
att förbättra verksamheten.   171 86 Solna 
    Besök 
Kontakta i första hand den verksamhet  Stadshusgången 2 
som din synpunkt berör. Du kan också  Solna centrum 
lämna synpunkter via Solna stads syn-  Telefon 
punktshantering på solna.se/synpunkt.  08-746 10 00 
    E-post 
    tekniskanamnden@solna.se  
    Webbplats 
    Solna.se 
 
 
 
Denna deklaration är fastställd av tekniska nämnden 2022-10-12 och gäller 
from 2023-01-01. En kvalitetsdeklaration kan behöva omprövas och ändras. 
På stadens webbplats solna.se finns alltid aktuell version. 
 



Kvalitetsdeklaration     
Våra löften till dig som medborgare/brukare hjälper dig att bedöma kvaliteten på våra tjänster. Du ska 
veta vilka krav du kan ställa och vad du kan förvänta dig av stadens tjänster oavsett utförare. 
 
 
 
   
 
 
 
 

BILD 
(Colourbox:3314011) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Renhållning på allmän plats 
 
Solna stad ansvarar för renhållning av allmän plats, vilket bland annat innefattar upplockning 
av skräp, klottersanering och skadedjursbekämpning.   

 

 
 
 



VI LOVAR ATT 
 

 Plocka upp skräp på gator och i parker inom tre arbetsdagar efter upptäckt eller 
inkommen anmälan. 

 
 Sanera klotter i offentlig miljö inom tre arbetsdagar efter upptäckt eller inkommen 

anmälan under förutsättning att platsen är åtkomlig med saneringsutrustning och 
temperaturen är tillräckligt hög för att kunna sanera effektivt.  

 
 Hantera ärenden om skadedjur i den offentliga miljön inom fem arbetsdagar efter 

inkommen anmälan. Akuta skadedjursproblem, exempelvis getingbon på lekplatser, 
hanteras inom en arbetsdag från mottagen anmälan. 

 
 Inom en arbetsdag skicka en bekräftelse på att vi har mottagit en felanmälan och/eller 

synpunkt. 
 

 Inom fem arbetsdagar från det att vi mottagit en felanmälan och/eller synpunkt ska den 
antingen vara åtgärdad eller så ska du ha fått information om hur ärendet kommer att 
handläggas. 

 
 
 
Gråa rutan 
 
HJÄLP OSS ATT BLI BÄTTRE  HÄR FINNS VI 
Vi vill gärna ta del av dina synpunkter och  Postadress 
hur du tycker vi lyckas uppnå det vi lovar  Solna stad 
i vår kvalitetsdeklaration. Det ger oss möjlighet Tekniska förvaltningen 
att förbättra verksamheten.   171 86 Solna 
    Besök 
Kontakta i första hand den verksamhet  Stadshusgången 2 
som din synpunkt berör. Du kan också  Solna centrum 
lämna synpunkter via Solna stads syn-  Telefon 
punktshantering på solna.se/synpunkt.  08-746 10 00 
    E-post 
    tekniskanamnden@solna.se  
    Webbplats 
    Solna.se 
 
 
 
Denna deklaration är fastställd av tekniska nämnden 2022-10-12 och gäller 
from 2023-01-01. En kvalitetsdeklaration kan behöva omprövas och ändras. 
På stadens webbplats solna.se finns alltid aktuell version.
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Tjänsteskrivelse 2022-09-29 Tekniska förvaltningen 
 TND/2022:1 

 
 
 

Avfallstaxa från 1 januari 2023 
 

Sammanfattning 
Avfallsverksamheten är helt avgiftsfinansierad och följer självkostnadsprincipen. 
Den stora kostnadsutvecklingen inom främst energi- och bränslesektorn har gjort 
att kostnaderna för avfallsverksamheten ökar till 2023. För att uppnå en ekonomi i 
balans behöver en justering från 2022 års taxa göras med motsvarande 5 procent.  
 
Bakgrund 
Nämndens mål för avfallsverksamheten lyder ”Avfallshanteringen ska ske med 
bästa möjliga resursutnyttjande och minsta möjliga miljöpåverkan”. 
  
Kostnadsutvecklingen i samhället har under de senaste månaderna varit väldigt 
stor. Tekniska nämndens avfallsverksamhet har ett antal entreprenörer 
kontrakterade för att utföra avfallsverksamheten. Dessa entreprenörer verkar i en 
väldigt energi- och bränsleintensiv bransch.  
Indexet för det stora insamlingsavtalet har ökat med drygt 13 procent sedan 
senaste taxereglering gjordes, under 2022 har ökningen varit ca 6 procent. Det 
nya insamlingsavtalet som började gälla oktober 2021 har resulterat i lägre totala 
insamlingskostnader vilket till viss del täcker upp för kostnadsökningen  
 
I och med att avfallverksamheten följer självkostnadsprincipen behöver 
avfallstaxan justeras med 5 procent för att uppnå en ekonomi i balans.  
 
Som en del av översynen på avfallsverksamhetens kostnader föreslås också en 
justering av kostnaden för budning av avfallskärl då denna i dagsläget inte uppnår 
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självkostnad. Justeringen är kostnadseffektiv samtidigt som den bidrar till 
klimatarbetet genom minskade utsläpp.  
 
 
 

Handlingar 
Reviderad avfallstaxa 
 
 
Catarina Ericsson   Åsa Kling 
Förvaltningschef   Avdelningschef 
 
Beslutet expedieras till: 
Kommunstyrelsen 
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Solna Stad
Prislista avfallstaxa 2023

Samtliga priser anges exklusive moms.

1. Basavgift
Basavgiften debiteras fastighetsägaren per antal hushåll.

Typ av nyttjare Pris/år

Hushåll* 840               

Verksamheter** -                 

* för studentboende i korridor likställs det antal rum som delar gemensam-

hetskök med ett hushåll

** Verksamheter betalar ingen fast avgift, däremot betalar de för 

behandlingskostnaderna via abonnemanget.

2. Abonnemang
Priserna, om inget annat anges, avser kostnaden för ett 

hämttillfälle före eventuella prisjusteringar.

Restavfall

Säck och kärl Hushåll Verksamhet

190 liter 15,75 kr           38,85 kr         

240 liter 19,95 kr           49,35 kr         

370 liter 30,45 kr           75,60 kr         

500 liter* 40,95 kr           -  kr            

660 liter 54,60 kr           135,45 kr       

400 liter komprimerat kärl* -  kr               81,90 kr         

600 liter komprimerat kärl* -  kr               122,85 kr       

Lösmängd (pris per kbm) -  kr               205,80 kr       

Säck 125 liter* 16,80 kr           40,95 kr         

Säck 240 liter* 31,50 kr           78,75 kr         

* Ej för nytecknande

För ett hushåll i Solna Stad tas en basavgift ut i syfte att täcka gemensamma 

kostnader för exempelvis återvinningscentral, administration och 

behandlingskostnader.

Utöver basavgiften tas även en avgift ut för de abonnemang som beställs i syfte 

att täcka kostnaderna för insamling.

Förutom basavgift och valda abonnemang finns även vissa övriga tillägg av mer 

engångskaraktär som kan tillkomma.



Container och krantömmande Hushåll Verksamhet

Frontlastad (pris per kbm) 71,40 kr           177,45 kr       

Komprimatorcontainer (pris per kbm) 71,40 kr           177,45 kr       

Lyftdumper 71,40 kr           177,45 kr       

Krantömmande med innersäck* 326,55 kr         814,80 kr       

Krantömmande utan innersäck* 283,50 kr         708,75 kr       

*Maximal storlek på behållare 5kbm

Sopsug Hushåll Verksamhet

Stationär sopsug (pris per kvm och år)* 8,19 kr             20,37 kr         

Mobil sopsug (pris per kbm) 71,40 kr           

* Avser Huvudsta sopsug

Hämtningsintervaller och extra tömningar Hushåll Verksamhet

Varannan vecka (26ggr/år)* -20% 0%

Fler än 52 hämtningar/år* 10% 10%

Extratömningar och budningar vid ordinarie tömning 10% 10%

Framkörningsavgift kärl/säck (ej ordinarie tömningsdag) 50,00 kr           50,00 kr         

Framkörningsavgift container och krantömmande 250,00 kr         250,00 kr       

* Gäller abonnemang med fasta hämtningsintervall

Matavfall

Säck och kärl Hushåll Verksamhet

140 liter 10,19 kr           33,60 kr         

Krantömmande, container och tank Hushåll Verksamhet

Matavfall, utan innersäck 79,70 kr           

Matavfall, med innersäck 91,67 kr           

Matavfall i container* (pris per kbm) 72,45 kr           

Matavfall i tank (pris per kbm) 160,97 kr       

*Endast stationär sopsug

Hämtningsintervaller och extra tömningar Hushåll Verksamhet

Varannan vecka (26ggr/år)* -20% 0%

Fler än 52 hämtningar/år* 10% 10%

Framkörningsavgift kärl/säck (ej ordinarie tömningsdag) 50,00 kr           50,00 kr         

Framkörningsavgift container och krantömmande 250,00 kr         250,00 kr       

* Gäller abonnemang med fasta hämtningsintervall



Grov-, el- och fettavfall

Övrigt avfall Hushåll Verksamhet

Grovavfall - 370 liter 77,70 kr           

Grovavfall - 660 liter 138,60 kr         

Grovavfall - 1000 liter 210,00 kr         

Tung hantering grovavfall (pris per kbm) 333,90 kr         

Elavfall 393,75 kr         

Fettavskiljare <=3 kbm 500 kr            

Fettavskiljare 3,1-6,9kbm 1 000 kr         

Fettavskiljare >7 kbm 1 500 kr         

Behandlingsavgift fett per kbm* 300 kr            

Bomkörning 700 kr            

*Fettavskiljarens storlek avrundas uppåt till närmaste heltal

Tilläggsavgifter fett Hushåll Verksamhet

Extratömning (inom 5 arbetsdagar) 500 kr            

Natt (22-03) 1 000 kr         

Akut (inom 24h) 2 000 kr         

Helg (lör, sön helgdag) 3 000 kr         

Hetvattenspolning 1h 2 812 kr         

Timtid 1 405 kr         

Hämtningsintervaller och extra tömningar, 

grov- och elavfall Hushåll Verksamhet

Fler än 52 hämtningar/år 10%

Extratömningar och budningar 10%

Framkörningsavgift (ej ordinarie tömningsdag) 150 kr

* Gäller abonnemang med fasta hämtningsintervall



3. Övriga tillägg

Övriga tilläggstjänster Pris

Rulle om 10 hämtning-betald-säckar 573,30 kr         

Påshållare i metall för matavfallspåsar 603,75 kr         

Framkörningsavgift tvätt kärl 535,50 kr         

Framkörningsavgift tvätt krantömmande 1 537,20 kr      

Kärltvätt / st 168,00 kr         

Tvätt bottentömmande behållare / st 1 682,10 kr      

Mobil ÅVC - vardagar 07-16 / 2h 4 521,30 kr      

Mobil ÅVC - kvällar 16-20, lördag 09-13 / 2h 6 432,30 kr      

Gångtillägg per hämtning och kärl 10-19 meter 5,25 kr             

Gångtillägg per hämtning och kärl 20-29 meter 10,50 kr           

Gångtillägg per hämtning och kärl >=30 meter 15,75 kr           

Hämtning vitvaror & större elavfall / st 743,40 kr         

Latrinhämtning / st 584,85 kr         

Trädgårdsavfall / kbm 1 036,35 kr      

Utställning eller hemtagning av container* 1 072,05 kr      

Farligt avfall - Röd box** -

Returpapper, allmän insamling ***

Returpapper, fastighetsnära insamlin ****

* Får endast användas för restavfall och trädgårdsavfall

** Max en hämtning per hushåll och år

*** Avgiften är inkluderar i grundavgiften

**** Avgiften regleras mellan abonnent och auktoriserad 

insamlingsentreprenör. Se SÖRAB.se för godkända entreprenörer

För arbeten och tjänster som skiljer sig från de i taxan upptagna äger 

tekniska förvaltningen i varje enskilt fall rätt att bestämma avgifterna 

baserat på stadens självkostnader.
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Signatur 

Kultur- och fritidsnämnden  
 

§ 44 

Verksamhetsplan och budget 2023 (KFN/2022:1) 
 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden fastställer förvaltningens förslag till 
verksamhetsplan och budget inklusive mål, ekonomiska ramar, 
konkurrensplan och internkontrollplan. 
 
Kultur- och fritidsnämnden föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige att besluta om förändrade taxor gällande kulturskola, 
biblioteksverksamhet, kulturverksamhet, idrott och bad. 
 
Sammanfattning 
Solna är en stad med ett brett och framgångsrikt idrotts-, fritids- och 
kulturliv, som ofta får positiva omdömen. Kultur- och fritidsnämndens 
verksamheter bidrar till detta goda resultat. Genom att kontinuerligt 
utveckla verksamheter och anläggningar kan nya målgrupper nås och 
utbudet breddas. 
 
Nämnden ska även bidra till att öka den sociala hållbarheten genom 
trygghetsskapande aktiviteter för unga. Dessutom ska insatser som 
hjälper ungdomar till jobb och studier prioriteras. Detta ska ske i den 
egna verksamheten, med förenings-och näringslivet, civilsamhället, 
polisen samt med övriga förvaltningar i staden. Trygghetsarbete ska 
bedrivas i våra stadsdelar med ett särskilt fokus på stadsdelarna 
Hagalund, Huvudsta och Bagartorp. Vuxennärvaron ska stärkas och 
meningsfulla aktiviteter ska erbjudas. 
 
Nämndens mötesplatser för unga är särskilt lämpade för att nå och 
hjälpa unga till jobb och studier. Här samlas de kompetenser som behövs 
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 Signatur  

för att hjälpa unga till jobb och studier i en trygg ungdomsanpassad miljö 
som även erbjuder kreativa fritidsaktiviteter. 
 
Nämnden ska fortsätta att utveckla och erbjuda attraktiva kulturmiljöer 
och aktiviteter. Under 2023/2024 handlar det om att fortsätta 
utvecklingsarbetet på Överjärva gård med att bland annat etablera en 
4H-gård som ska erbjuda en öppen verksamhet med kurser, utbildningar 
och läger för barn och unga. Ny konstplan ska tas fram med fokus på 
konsten i stadsmiljön. Planen ska även stödja socialt hållbar 
stadsutveckling och trygghet. 
 
Under 2023 ska en ny biblioteksplan tas fram för att börja gälla 1 januari 
2024. Fler läsfrämjande insatser för barn och unga prioriteras. 
Kulturskolorna i Solna och Sundbyberg ska vidareutveckla ett fördjupat 
samarbete kring kursutbud och tillgänglighet för fler elevplatser. 
 
I den växande stadsdelen Järvastaden pågår anläggningen av en ny 
idrottsplats med tre fotbollsplaner för sju-, nio- respektive elvamannalag. 
Den nya idrottsplatsen beräknas vara klar vid årsskiftet 2023/2024. Ett 
inriktningsbeslut har även fattats i kommunstyrelsen om att utveckla 
Vasalundshallen till ett Idrottens hus samt att rusta Skytteholms IP. 
 
Kommunstyrelsen har i planeringsunderlaget beslutat om fyra 
övergripande mål för staden och fyra nämndmål för kultur- och 
fritidsnämnden. 
 
Nämndens budgetram uppgår till 160,8 mkr, vilket är en ökning med 12,4 
mkr i jämförelse med föregående år. Nämndens investeringsbudget 
uppgår till 3,2 mkr, vilket är en minskning med 1,0 mkr i jämförelse med 
föregående år. 
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Faradj Koliev (S) anmäler att partiet inte deltar i beslutet med hänvisning 
till eget budgetförslag i kommunfullmäktige. 
 
Emil Flisbäck (V) deltar inte beslutet med hänvisning till eget 
budgetförslag i kommunfullmäktige. 
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Tjänsteskrivelse 2022-10-10 Förvaltningen för 
arbetsmarknad, kultur 
och fritid 

 KFN/2022:1 

 
 
 

Verksamhetsplan och budget 2023 
 

Förslag till beslut 
Kultur- och fritidsnämnden fastställer förvaltningens förslag till verksamhetsplan 
och budget inklusive mål, ekonomiska ramar, konkurrensplan och 
internkontrollplan. 
 
Kultur- och fritidsnämnden föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige 
att besluta om förändrade taxor gällande kulturskola, biblioteksverksamhet, 
kulturverksamhet, idrott och bad. 
 
Sammanfattning 
Solna är en stad med ett brett och framgångsrikt idrotts-, fritids- och kulturliv, 
som ofta får positiva omdömen. Kultur- och fritidsnämndens verksamheter bidrar 
till detta goda resultat. Genom att kontinuerligt utveckla verksamheter och 
anläggningar kan nya målgrupper nås och utbudet breddas. 
 
Nämnden ska även bidra till att öka den sociala hållbarheten genom 
trygghetsskapande aktiviteter för unga. Dessutom ska insatser som hjälper 
ungdomar till jobb och studier prioriteras. Detta ska ske i den egna verksamheten, 
med förenings-och näringslivet, civilsamhället, polisen samt med övriga 
förvaltningar i staden. Trygghetsarbete ska bedrivas i våra stadsdelar med ett 
särskilt fokus på stadsdelarna Hagalund, Huvudsta och Bagartorp. Vuxennärvaron 
ska stärkas och meningsfulla aktiviteter ska erbjudas. 
 

I SOLNASTAD 
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Nämndens mötesplatser för unga är särskilt lämpade för att nå och hjälpa unga 
till jobb och studier. Här samlas de kompetenser som behövs för att hjälpa unga 
till jobb och studier i en trygg ungdomsanpassad miljö som även erbjuder kreativa 
fritidsaktiviteter. 
 
Nämnden ska fortsätta att utveckla och erbjuda attraktiva kulturmiljöer och 
aktiviteter. Under 2023/2024 handlar det om att fortsätta utvecklingsarbetet på 
Överjärva gård med att bland annat etablera en 4H-gård som ska erbjuda en 
öppen verksamhet med kurser, utbildningar och läger för barn och unga. Ny 
konstplan ska tas fram med fokus på konsten i stadsmiljön. Planen ska även 
stödja socialt hållbar stadsutveckling och trygghet. 
 
Under 2023 ska en ny biblioteksplan tas fram för att börja gälla 1 januari 2024. 
Fler läsfrämjande insatser för barn och unga prioriteras. Kulturskolorna i Solna 
och Sundbyberg ska vidareutveckla ett fördjupat samarbete kring kursutbud och 
tillgänglighet för fler elevplatser. 
 
I den växande stadsdelen Järvastaden pågår anläggningen av en ny idrottsplats 
med tre fotbollsplaner för sju-, nio- respektive elvamannalag. Den nya 
idrottsplatsen beräknas vara klar vid årsskiftet 2023/2024. Ett inriktningsbeslut 
har även fattats i kommunstyrelsen om att utveckla Vasalundshallen till ett 
Idrottens hus samt att rusta Skytteholms IP. 
 
Kommunstyrelsen har i planeringsunderlaget beslutat om fyra övergripande mål 
för staden och fyra nämndmål för kultur- och fritidsnämnden. 
 
Nämndens budgetram uppgår till 160,8 mkr, vilket är en ökning med 12,4 mkr i 
jämförelse med föregående år. Nämndens investeringsbudget uppgår till 3,2 mkr, 
vilket är en minskning med 1,0 mkr i jämförelse med föregående år. 
 
 

I SOLNASTAD 
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Handlingar 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-10-10 
Verksamhetsplan och budget 2023 
Bilaga 1 Kultur- och fritidsnämndens reviderade taxor 2023 
 
 
 
 
Katarina Påhlman 
Förvaltningschef 
 
 
 
Beslutet expedieras till: 
Kommunstyrelsen 

I SOLNASTAD 
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Verksamhetsplan och budget 2023 

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 

KFN/2022:1 Behandlas av kultur- och fritidsnämnden den 27 oktober 2022. 

 

  

I 
SOLNA STAD 
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Förvaltningsberättelse 

Sammanfattning 

Solna är en stad med ett brett och framgångsrikt idrotts-, fritids- och kulturliv, som ofta får positiva omdömen. 
Kultur- och fritidsnämndens verksamheter bidrar till detta goda resultat. Genom att kontinuerligt utveckla 
verksamheter och anläggningar kan nya målgrupper nås och utbudet breddas. 

Nämnden ska även bidra till att öka den sociala hållbarheten genom trygghetsskapande aktiviteter för unga. 
Dessutom ska insatser som hjälper ungdomar till jobb och studier prioriteras. Detta ska ske i den egna 
verksamheten, med förenings-och näringslivet, civilsamhället, polisen samt med övriga förvaltningar i staden. 
Trygghetsarbete ska bedrivas i våra stadsdelar med ett särskilt fokus på stadsdelarna Hagalund, Huvudsta och 
Bagartorp. Vuxennärvaron ska stärkas och meningsfulla aktiviteter ska erbjudas. 

Nämndens mötesplatser för unga är särskilt lämpade för att nå och hjälpa unga till jobb och studier. Här samlas 
de kompetenser som behövs för att hjälpa unga till jobb och studier i en trygg ungdomsanpassad miljö som även 
erbjuder kreativa fritidsaktiviteter. 

Nämnden ska fortsätta att utveckla och erbjuda attraktiva kulturmiljöer och aktiviteter. Under 2023/2024 
handlar det om att fortsätta utvecklingsarbetet på Överjärva gård med att bland annat etablera en 4H-gård som 
ska erbjuda en öppen verksamhet med kurser, utbildningar och läger för barn och unga. Ny konstplan ska tas 
fram med fokus på konsten i stadsmiljön. Planen ska även stödja socialt hållbar stadsutveckling och trygghet. 

Under 2023 ska en ny biblioteksplan tas fram för att börja gälla 1 januari 2024. Fler läsfrämjande insatser för barn 
och unga prioriteras. Kulturskolorna i Solna och Sundbyberg ska vidareutveckla ett fördjupat samarbete kring 
kursutbud och tillgänglighet för fler elevplatser. 

I den växande stadsdelen Järvastaden pågår anläggningen av en ny idrottsplats med tre fotbollsplaner för sju-, 
nio- respektive elvamannalag. Den nya idrottsplatsen beräknas vara klar vid årsskiftet 2023/2024. Ett 
inriktningsbeslut har även fattats i kommunstyrelsen om att utveckla Vasalundshallen till ett Idrottens hus samt 
att rusta Skytteholms IP. 

Kommunstyrelsen har i planeringsunderlaget beslutat om fyra övergripande mål för staden och fyra nämndmål 
för kultur- och fritidsnämnden. 

Nämndens budgetram uppgår till 160,8 mkr, vilket är en ökning med 12,4 mkr i jämförelse med föregående år. 
Nämndens investeringsbudget uppgår till 3,2 mkr, vilket är en minskning med 1,0 mkr i jämförelse med 
föregående år. 

Styrning och uppföljning av den kommunala verksamheten 

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

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

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

I Solna stads styr- och uppföljningssystem ingår uppföljning och utvärdering. Styrelse och nämnder ansvarar för 
att verksamheten följs upp och utvärderas i den omfattning som krävs för att ha en god kontroll. Befarade 
avvikelser, som inte är ringa, ska omgående informeras kommunstyrelsen som har uppsikt över nämndernas 



 

4 

K
u

ltu
r- o

ch
 fritid

sn
äm

n
d
en

 - V
erk

sam
h

etsp
lan

 o
ch

 b
u
d

g
et 2

0
2
3
 

 

verksamhet, uppföljning och utvärdering. Uppföljning och utvärdering för Solna stad behandlas av 
kommunstyrelsen och kommunfullmäktige per 30 april, 31 augusti (delårsrapport) och 31 december 
(årsredovisning). De övergripande målen, nämndmålen och uppdragen samt stadens finansiella mål följs främst 
upp i delårsrapporten och i årsredovisningen. 

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

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

Kultur- och fritidsnämndens ansvarsområden 

Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för stadens kultur- och fritidsverksamhet. Inom ramen för nämndens 
verksamhet finns konstförvaltning, museer och publika kulturmiljöer, föreställningar och evenemang, bibliotek 
samt kulturskola. Bidrag till föreningar och anläggningar samt lokaler för idrotts- och motionsverksamheten 
tillhandahålls. Mötesplatser erbjuder aktiviteter för ungdomar. 

Nämndens kvalitetsdeklarationer 

Nämndens kvalitetsdeklarationer tydliggör vilka krav och förväntningar en Solnabo kan ha på nämndens tjänster. 
Inför arbetet med verksamhetsplan och budget 2023 har kvalitetsdeklarationerna setts över och bedömts vara 
fortsatt ändamålsenliga. 

Kvalitetsdeklarationer Beslutsdatum Status 

 Korttidstillsyn för ungdomar med behov av särskilt stöd   2011-04-26  Oförändrad 

 Föreningsbidrag till barn- och ungdomar   2011-05-24  Oförändrad 

 Föreningsbidrag till vuxenföreningar   2011-05-24  Oförändrad 

 Föreningsbidrag till kulturföreningar   2011-05-24  Oförändrad 

 Solna kulturskola   2011-04-26  Oförändrad 

 Välkomnande av barn till Solna stadsbibliotek   2017-10-19  Oförändrad 

Organisation 

Förvaltningen för arbetsmarknad, kultur och fritid leds av kompetensnämnden samt kultur- och fritidsnämnden. 

Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för skötsel och drift av idrottsplatser, bad och idrottshallar samt för Solna 
kulturskola och stadens bibliotek. Även stadens mötesplatser för unga ingår i ansvarsområdet samt stöd till 
föreningar och studieförbund. Nämnden värnar och utvecklar stadens kulturhistoriskt värdefulla miljöer och 
förbättrar stadens rum med konstnärlig utsmyckning.  efter ett attraktivt utbud, med prioritering för barn och 
ungdomar. 

Kompetensnämnden ansvarar för att  rusta Solnabor för jobb genom att erbjuda vuxenutbildning, etablering och 
integration av nyanlända, jobbmatchning och sommarjobb. 

Viktiga framgångsfaktorer för organisationen är att fortsatt utveckla samarbeten och synergier, såväl inom egna 
förvaltningen, med andra förvaltningar i staden som med föreningsliv och näringsliv. Detta för att kunna förse 
Solnaborna med ett inspirerande och kreativt utbud, platser och aktiviteter som ger en social trygghet samt hjälp 
och stöd på vägen till arbete eller studier. Genom detta kan nya målgrupper nås, utbudet breddas och den sociala 
tryggheten stärkas. 

För att uppnå de synergier och den samverkan som eftersträvas behöver organisationen vara utvecklingsinriktad 
med ett fokus på arbetssätt som syftar till att binda samman olika kompetenser och verksamhetsområden. 
Organisationen ska dra nytta av den digitala utveckling som skett senaste tiden för att möta målgruppernas 
förväntningar och driva utveckling. 
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Mål och uppdrag 

Solna stads vision och övergripande mål 

Den politiska viljeinriktningen för Solna stads framtida utveckling kommer till uttryck i en vision och fyra 
övergripande mål. Solna stads vision lyder på följande sätt: 

Solna ska vara en sammanhållen och levande stad, som växer och utvecklas hållbart för alla solnabor. Staden kännetecknas av 
trygghet och öppenhet, där allas potential tas tillvara. Vi erbjuder kunskap, kreativitet och upplevelser som ökar regionens 
attraktionskraft. 

Visionen bryts ner i fyra övergripande mål, som lyder på följande sätt: 

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

Alla verksamheter som Solna stad finansierar, oavsett utförare, ska hålla god kvalitet och hushålla med stadens 
resurser. Staden ska säkerställa att de insatta resurserna ger avsedda resultat i verksamheterna. Verksamheter 
inom välfärdens kärna ska prioriteras. Kvalitetsnivåer ska sättas och följas upp och utvärderas. Det ska vara 
ordning och reda i stadens ekonomi och verksamheterna ska hålla budget. Staden tar ansvar för framtidens 
välfärd genom att balansera kostnader för dagens verksamheter och behovet av att göra avsättningar för 
kommande investeringar. 

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

Solna ska möta efterfrågan på att leva, bo och verka i staden med ett stort utbud av bostäder, arbetsplatser och 
service. Staden ska växa hållbart i en takt som staden och solnaborna mäktar med utifrån ett ekonomiskt, socialt 
och miljömässigt perspektiv. De möjligheter som tillväxten skapar ska tillvaratas samtidigt som stadens framtida 
ekonomi tryggas, viktiga naturvärden säkras och jämlika livsvillkor skapas. Barriärer ska byggas bort och 
stadsdelarnas egna identiteter tas till vara och länkas ihop för att skapa en sammanhållen och levande stad. 

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

Solna ska erbjuda en attraktiv och trygg miljö att leva och verka i. Här ska finnas tillgång till bra boende, 
stimulerande arbete och utbildningsmöjligheter, god service, trivsamma grönområden och goda 
kommunikationer. Stadsmiljön ska vara trygg och tillgänglig för alla, utan fysiska och sociala barriärer. 
Solnaborna ska kunna forma sina liv efter sina förutsättningar och trygga sin försörjning genom eget arbete. Den 
service som Solna stad finansierar ska finnas som ett naturligt stöd för de solnabor som behöver den under livets 
olika skeden. 

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

Solna ska vara en mångsidig och upplevelserik stad, som ökar regionens attraktionskraft. Här ska storstadens puls 
samspela med det lugn som närheten till natur och vatten ger. Staden ska ha en internationell prägel och vara en 
mötesplats för människor med olika bakgrund, en importhamn för nya idéer och ett centrum för upplevelser. 
Här ska alla ges möjlighet att förverkliga sina livsdrömmar och allas potential tas tillvara i stadens och regionens 
utveckling. 

Nämndmål 

Nämndmålen pekar ut kommunfullmäktiges övergripande prioriteringar och strategiska ställningstaganden för 
respektive nämnd. Nedan beskrivs nämndens huvudsakliga aktiviteter per respektive nämndmål och vilka mått 
som används för att beskriva måluppfyllelsen under 2023. 

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

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

Aktiviteter Beskrivning 

Prioritera läsfrämjande aktiviteter för att väcka läslust och 
inspirera barn och unga till läsning både i förskolan, skolan och 
på fritiden. 

Utveckla samverkan och digitala arbetssätt mellan förskola/skola 
och bibliotek. Fokus ligger på läsfrämjande aktiviteter som bidrar 
till ökad läslust med prioritering på 6-åringar, årskurs 4 och 7. 
 
Bidra till att stödja skolornas arbete med att utforma 
ändamålsenliga skolbibliotek. Samt stärka förskolebarnens 
tillgång till böcker med temafokus. 
 
Samverka med skolnämnden och barn- och förskolenämnden för 
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Aktiviteter Beskrivning 

att bidra till medarbetarnas möjlighet till kompetensutveckling vid 
bibliotek och förskola/skola vad gäller läsfrämjande 
aktiviteter/metoder för barn och ungdomar. 

Genomföra insatser utifrån biblioteksplanen. Vidareutveckla bibliotekets läsfrämjande och uppsökande arbete 
på exempel mötesplatser för ungdomar, parkmiljöer samt vid 
evenemang.  
 
Vidareutveckla programutbud och tjänster som når den 
prioriterade målgruppen barn och unga med 
funktionsnedsättning i enlighet med biblioteksplanen. 

Förberedande arbete för att ta fram en ny biblioteksplan från 
2024. 

Nuvarande biblioteksplan slutar gälla 2023, ny plan ska tas fram 
för att börja gälla 1 januari 2024. 

. 

Mått 

Aktivitetstillfällen för barn och unga i kommunala bibliotek, antal/1000 inv 0-18 år 

Barnbokslån i kommunala bibliotek, antal/barn 0-17 år 

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

fritids- och kulturverksamhet i takt med att staden växer. 

Aktiviteter Beskrivning 

Utveckla den öppna fritidsverksamhetens innehåll och 
mötesplatser för ungdomar. 

I dialog med ungdomar utforma befintliga mötesplatser för att 
öka attraktiviteten och antalet besökare. 
 
Utveckla samverkan med föreningar och organisationer som kan 
bidra till attraktiva ungdomsaktiviteter. 

Utveckla och rusta nya och befintliga idrottsanläggningar. Säkerställa driften av den nya simhallen. 
 
Upprustning av Skytteholms idrottsplats och Solnahallen. 
 
Utveckla Vasalundshallen till Idrottenshus med fler idrottslokaler 
till inomhusidrott. 
 
Fortsatt arbete med att minska energiförbrukning på 
anläggningarna med exempelvis effektivare belysning. 
 
Färdigställa den nya idrottsplatsen i Järvastaden. 

Stärka regional samverkan. Kulturskolorna i Solna och Sundbyberg ska vidareutveckla ett 
fördjupat samarbete kring kursutbud och tillgänglighet för fler 
elevplatser. 
 
Biblioteket samverkar via regionbibliotekets samverkansprojekt 
för mångspråk. 

Utveckla och tydliggöra kulturutbudet till skolorna. Erbjuda ett attraktivt kulturutbud till Solnas elever i grundskolan. 
 
Säkerställa att rutiner, processer och information kring 
erbjudandet om kulturutbudet på ett enkelt sätt kan nå skolan 
och lärarna. 

Utveckla och använda stadens kulturmiljöer i samverkan med 
föreningsliv, näringsliv och kulturaktörer. 

Arbeta för att etablera en 4H-gård på Överjärva gård. 
 
Möjliggöra för kulturaktörer att nyttja vissa av stadens 
kulturbyggnader. 
 
Verka för att unga människor som står en bit från 
arbetsmarknaden och skolan, får en möjlighet till arbete på våra 
kulturmiljöer. 

. 

Mått 

Antal barn och ungdomar som deltar i verksamheten vid mötesplatserna inom Ung Fritid i Solna 

Deltagartillfällen i idrottsföreningar, antal/inv 13-20 år 

Elever i musik- eller kulturskola, 6-15 år, andel (%) 

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

kultur används effektivt och utvecklas utifrån ett stadsövergripande perspektiv. 

Aktiviteter Beskrivning 

Säkerställa god användning och bokning av nämndens lokaler. Nämnden ska driva utvecklingen för att erbjuda tillgång till 
lokaler och anläggningar på tider som idag är outnyttjade. 

Se över driften av inomhushallar i syfte att öka tillgängligheten Erbjuda ändamålsenliga, trygga och säkra lokaler. 
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Aktiviteter Beskrivning 

och servicenivåer för fler nyttjare och aktiviteter. 

Framtagande av ny konstplan. En ny konstplan med fokus på konst i stadsmiljön. Som verkar 
för social hållbarhet och trygghet samt nyttjande av digital teknik. 

. 

Mått 

Mått kopplat till detta nämndmål saknas 

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

kultur-, idrotts- och föreningsliv. 

Aktiviteter Beskrivning 

Utveckla lov-, kvälls- och helgaktiviteter tillsammans med 
föreningslivet. 

Erbjuda trygga och attraktiva aktiviteter till stadens unga på lov, 
kvällar och helger. 

Utveckla vuxennärvaron i stadsmiljön tillsammans med 
civilsamhälle, näringsliv och föreningsliv. 

För att skapa trygghet och öka vuxennärvaron i stadsmiljön ska 
samarbetet med civilsamhälle, näringsliv och föreningsliv stärkas 
ytterligare med exempelvis nattvandring. 

Utveckla samarbetet med det lokala näringslivet kring våra 
kulturmiljöer. 

Utveckla aktiviteter och samarbeten med det lokala näringslivet. 

. 

Mått 

Mått kopplat till detta nämndmål saknas 

Löpande verksamhet enligt reglemente 

Vid sidan av nämndens verksamhet utifrån nämndens nämndmål, finns även en löpande verksamhet utifrån det 
av kommunfullmäktige beslutade reglementet för respektive nämnd. 

Ekonomi 

Driftbudget, nämnd 

Nämndens tilldelade driftbudget uppgår till 160,8 mkr, vilket är en ökning med 12,4 mkr jämfört med föregående 
år. Förändringen mellan åren förklaras av en generell uppräkning av ramen med 2 procent samt extra tillskott på 
9,5 mkr för kompensation av utökad hyra på grund av ny simhall. 

Budgeterade intäkter förväntas öka med 1,9 mkr jämfört med föregående år. Intäkterna består främst av 
hyresintäkter för idrottsanläggningar. Intäkterna består också av statsbidrag från Statens kulturråd för projekt 
inom kulturskola och bibliotek. Dessa bidrag förväntas bli ungefär som innevarande år. 

Budgeterade kostnader förväntas öka med 14,3 mkr jämfört med föregående år. Det beror främst på en ökad 
hyreskostnad med den nya simhallen i drift samt generell uppräkning av hyreskostnader för idrottsanläggningar 
med 2 procent. Även energikostnaderna förväntas öka jämfört med budgeterade kostnader i år. 
Kostnaderna förväntas även öka generellt på grund av en förväntad hög inflation under året. 
Personalkostnaderna beräknas öka med cirka 3 procent. 

mkr Budget 2023 Budget 2022 Förändring 

Intäkter 25,2 23,3 -1,9 

Kostnader -186,0 -171,7 14,3 

Nettokostnader -160,8 -148,4 12,4 

Investeringsbudget 

Nämndens tilldelade investeringsbudget uppgår till 3,2 mkr, vilket är en minskning med 1 mkr jämfört med 
föregående år. Förändringen förklaras av ett förändrat regelverk kring redovisning av investeringar samt genom 
vissa färdigställda satsningar på upprustning av idrottsplatser under åren 2021-2022. 

mkr Budget 2023 Budget 2022 Förändring 

Idrottsplatser, kapitalinventarier 3,0 4,0 -1,0 

Konstverksamhet 0,2 0,2 0,0 

Summa 3,2 4,2 -1,0 
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Taxor och avgifter 

Nämndens taxor inom kulturskola, bibliotek och kulturverksamhet justeras i stort för att följa index. 

Taxor inom idrottsområdet som omfattar barn- och ungdomsverksamhet justeras fortsatt upp enligt den 
trappmodell som nämnden fattade beslut om år 2017. Det innebär en fortsatt ökning på 5 kronor per år under de 
kommande fyra åren. Uppräkningen uteblev under åren 2020 och 2021 med anledning av pandemin och det 
justeras inte upp retroaktivt. Taxor för externa aktörer justeras för att harmonisera med närliggande kommuners 
taxor. 

Badtaxorna justeras upp med anledning av att den nya simhallen nu har tagits i bruk. 

Nämndens taxor och avgifter 

Taxor och avgifter Beslutad Status Datum för nytt 
beslut 

Gäller från och 
med 

Kulturskola 2017-11-27 Revideras 2022-11-28 2023-01-01 

Biblioteksverksamhet 2015-11-30 Revideras 2022-11-28 2023-01-01 

Kulturverksamhet 2017-11-27 Revideras 2022-11-28 2023-01-01 

Idrott 2017-11-27 Revideras 2022-11-28 2023-01-01 

Bad 2017-11-27 Revideras 2022-11-28 2023-01-01 

Samlingslokaler - föreningar samt privatkund 2017-11-27 Oförändrad  2018-01-01 

Väsentliga personalförhållanden 

Nämnden bedriver kontinuerligt utvecklingsarbete för att säkra kompetensförsörjningen och vara en attraktiv 
arbetsgivare med engagerade medarbetare. Nedan beskrivs de huvudsakliga aktiviteterna inom 
medarbetarperspektivet under 2023 utifrån fokusområden. 

Förvaltningen har ett medvetet arbetssätt att bygga kompetensförsörjningen genom att medverka till att låta 
medarbetare växa i ansvar och roller i organisationen. Alla vakanta tjänster ska utlysas och kompetensbaserad 
rekrytering ska användas som metod. 

Förvaltningens resultat gällande medarbetarengagemang ska vara fortsatt gott. Samtliga verksamheter ska under 
året analysera resultat från medarbetarundersökningen och ta fram handlingsplaner med specifika 
förbättringsområden. Avdelningar arbetar individuellt med olika personalfrämjande insatser utifrån de lokala 
behov och utmaningar som finns. 

Sjukfrånvaron har över tid varit, och är fortsatt, låg på förvaltningen. Ett tydligt ledarskap med en nära dialog 
sker med medarbetarna genom strukturerade medarbetarsamtal, lönesamtal, planeringsdagar, arbetsplatsträffar 
och förvaltningens arbetsmiljökommitté. Alla medarbetare ska informeras om det upphandlade samtalsstödet 
som erbjuds i staden. 

Under 2023 ska ett särskilt fokus och arbete läggas på det systematiska arbetsmiljöarbetet på förvaltningen. 
Arbetet syftar till att säkerställa rutiner och processer samt att sätta in nödvändiga kompetensutvecklingsinsatser. 

Tvärsektoriella frågor 

I Solna stads verksamhetsplan och budget har de tvärsektoriella frågorna - internationellt arbete, 
likabehandlingsarbete samt miljö- och klimatarbetet - integrerats i stadens styrsystem. Utgångspunkten är att 
arbetet med de tvärsektoriella frågorna ska bidra till stadens vision och mål. Nämnderna har uppgiften att i 
arbetet med verksamhetsplan och budget inkludera tvärsektoriella aktiviteter, som effektivt stödjer nämndens 
måluppfyllelse. 

Internationellt 

Nämndens internationella arbete är en metod för verksamhets- och kvalitetsutveckling samt ett verktyg för att 
rusta barn och ungdomar för en värld med täta kontakter över nations- och kulturgränser. Nedan beskrivs det 
huvudsakliga internationella arbetet under 2023. 

Nämnden och staden kommer att fortsätta utveckla insatser vid internationella evenemang och värdskap för 
gästande grupper med aktiviteter inom idrotts-, fritids- och kulturutbyten. 

De nordiska länderna har lämnat in en gemensam ansökan till UEFA om att arrangera fotbolls EM för damer 
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2025. Om Norden tilldelas mästerskapet kommer EM-finalen att spelas på Friends Arena, som är den största 
arenan i Norden. I arbetet ingår ett nära samarbetet med de nordiska länderna. 

Aktiviteterna bidrar till att uppnå måluppfyllelse för att fler ungdomar ska kunna delta i idrotts- fritids och 
kulturverksamhet samt för att nämndens verksamheter ska utvecklas i nära samverkan med Solnas idrotts-, 
fritids- och kulturliv. 

Likabehandling 

Nämndens likabehandlingsarbete syftar till att alla medborgare ska få likvärdigt bemötande och service. Arbetet 
bidrar på detta sätt till att utveckla nämndens verksamhet och dess kvalitet. Nedan beskrivs det huvudsakliga 
likabehandlingsarbetet under 2023. 

Aktiviteter som nämnden har genomfört inom området likabehandling bidrar till att uppfylla det övergripande 
målet "Solna stad ska vara en stad som kännetecknas av mångfald, kreativitet och upplevelser" samt nämndens 
mål att möjliggöra för fler barn och ungdomar att delta i idrotts-, fritids- och kulturverksamhet. 

Biblioteket ska fortsätta sin viktiga verksamhet med och för barn, unga och vuxna med funktionsvariation, delvis 
med stöd av stadens likabehandlingsbidrag. Bibliotekens arbete med information till personer med 
funktionsvariation och service till de personer som inte själva kan ta sig till biblioteket, ska fortgå. Biblioteken 
fortsätter arbeta enligt den årliga HBTQI-planeringen och utifrån den fokusera på barnkonventionen. 

De nationella minoriteternas nationaldagar uppmärksammas årligen. 

Avdelningen konst & kulturmiljöer arbetar för att stadens konstsamling, evenemang i kulturmiljöer samt 
kulturstöd till föreningsliv ska främja likabehandling och förebygga diskriminering genom olika aktiviteter. 
Nämnden ska fortsätta att ha som krav att föreningar som ansöker om kulturprojekt- och föreningsbidrag ska 
följa en likabehandlingsplan. 

Miljö och klimat 

Nämndens miljö- och klimatarbete utgår från stadens miljöpolicy med tillhörande strategier inom miljöområdet 
samt nämndens nämndmål. Nedan beskrivs de huvudsakliga aktiviteterna inom miljö- och klimatområdet under 
2023 utifrån miljöpolicyns fokusområden. 

Aktiviteter inom området: 

• Byte av konstgräsgranulat och konstgräs till miljövänligare alternativ. Återbruk av konstgräs sker när det 
är möjligt. 

• Löpande arbete på stadens fotbollsplaner för att förhindra att platsgranulat sprids till dagvattnet. 

• Övergång till elfordon ska genomföras i samband med förlängning av avtal. 

• Planering och utbyte av köldmedium i kylmaskiner till miljövänligare alternativ kommer att fortgå. 

• Löpande planering och byte av belysning till LED på stadens idrottsanläggningar med målet är att på 
sikt minska elförbrukningen. 

• Inom uppdraget för utveckling av kulturmiljön Överjärva gård fokuseras på samspelet med natur och 
miljö utifrån ett hållbarhetsperspektiv. 

Aktiviteterna kommer att bidra till genomförande av Solna stads miljöstrategi och klimatstrategi, särskilt 
fokusområdet en effektiv resursanvändning och en god livsmiljö, och stadens mål om en klimatneutral stad 2045. 

Förväntad utveckling 

Solna är en stad med ett brett och framgångsrikt idrotts-, fritids- och kulturliv, som ofta får positiva omdömen. 
Kultur- och fritidsnämndens verksamheter bidrar till detta goda resultat. Genom att kontinuerligt utveckla 
verksamheter och anläggningar kan nya målgrupper nås och utbudet breddas. 

Nämnden ska även bidra till att öka den sociala hållbarheten genom trygghetsskapande aktiviteter för unga. 
Dessutom ska insatser som hjälper ungdomar till jobb och studier prioriteras. Detta ska ske i den egna 
verksamheten, med förenings- och näringslivet, civilsamhället, polisen samt med övriga förvaltningar i staden. 
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Trygghetsarbete ska bedrivas i våra stadsdelar, med ett särskilt fokus på stadsdelarna Hagalund, Huvudsta och 
Bagartorp. Vuxennärvaron ska stärkas och meningsfulla aktiviteter ska erbjudas. 

Nämndens mötesplatser för unga är särskilt lämpade för att nå och hjälpa unga till jobb och studier. Här samlas 
de kompetenser som behövs för att hjälpa unga till jobb och studier i en trygg ungdomsanpassad miljö som även 
erbjuder kreativa fritidsaktiviteter. 

Nämnden ska fortsätta att utveckla och erbjuda attraktiva kulturmiljöer och aktiviteter. Under 2023/24 handlar 
det om att fortsätta utvecklingsarbetet på Överjärva gård med att bland annat etablera en 4H-gård som ska 
erbjuda en öppen verksamhet med kurser, utbildningar och läger för barn och unga. Platsen ska även erbjuda 
möjlighet för unga att få ta ett första steg in på arbetsmarknaden via praktik och säsongsjobb. 

Vasalundshallen ska utvecklas till ett Idrottens Hus. Den gamla simhallen och övriga lokaler i byggnaden ska 
byggas om till nya idrottslokaler för inomhusidrott. Målsättningen är att ombyggnaderna och renoveringen ska 
kunna ske under 2023/2024. Även en upprustning av Skytteholms idrottsplats planeras. Detta sammantaget ger 
betydligt mer plats, drygt 3000 kvadratmeter idrottslokaler, och många fler träningstimmar till idrotten i Solna. 
Arbetet och utvecklingen ska ske i dialog med föreningslivet. 

I den växande stadsdelen Järvastaden pågår anläggningen av en ny idrottsplats med tre fotbollsplaner för sju, nio 
respektive elvamannalag. Den nya idrottsplatsen blir stadens näst största fotbollsanläggning efter Skytteholms 
idrottsplats och kommer att ge ett tillskott på över 10 000 träningstimmar per år för Solnas skolelever och 
föreningsliv. Den nya idrottsplatsen beräknas vara klar vid årsskiftet 2023/2024. 

Konkurrensutsättning 

Kultur- och fritidsnämnden upphandlar kontinuerligt tjänster och system för att svara mot stadens behov. 
Nämnden tillämpar lagen om offentlig upphandling (LOU). 

Nämnden kommer under 2023 att påbörja nya upphandlingar av drift av simhall och utebad, bibliotekssystem, 
passage- och lokalbokningssystem samt evenemangskonsult. 

Nämnden har i övrigt investeringsanslag för mindre investeringar som upphandlas via ramavtal för 
verksamhetsanpassningar, kapitalinventarier samt konsulter. 

Befintliga avtal som ska upphandlas på nytt 

Avtalsbeteckning Diarienummer 

Tjänst för digital film KFN/2020:49 

Programvara för boknings- och bidragshantering SoftwareONE KFN/2020:5 

Tidomat passersystem KFN 2013:92 

Bibliotekssystem KFN/2017:46 (2017-120) 

Drift av simhall och utebad KFN/2016:86 

Ismaskin inklusive service KFN/2019:39 

Nya upphandlingsbehov samt större avrop på befintliga ramavtal 

Nya upphandlingsbehov 

Konstgräs 

Playalong kursadministration 

Evenemangskonsult för scen, ljud- och ljusanläggning samt tält 

Intern kontroll 

Varje nämnd ansvarar för intern kontroll inom sitt verksamhetsområde enligt kommunfullmäktiges reglemente. 
En god intern kontroll bidrar till att säkerställa att verksamheten bedrivs ändamålsenligt, kostnadseffektivt och 
säkert. 

I samband med verksamhetsplan och budget ska varje nämnd ta fram en internkontrollplan för nästa år som 
beskriver väsentliga risker i verksamheten. Riskerna sorteras in i en av fyra kategorier: styrning, medarbetare, 
ekonomi och verksamhetsprocesser. Riskerna kopplas sedan till en process eller rutin. Verksamheten ska bedöma 
sannolikheten för och konsekvensen av om en risk skulle inträffa. Bedömningen redovisas som ett riskindex 1-
16, där 16 är hög risk. Internkontrollplanen beskriver kontrollmoment för hur verksamheten ska kontrollera att 
risken inte har inträffat. Internkontrollplanen följs upp i samband med delårsrapport och årsredovisning. 
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Internkontrollplan 

Kategori Process/Rutin Riskindex Risker Kontrollmoment 

Styrning Delegationsordning 6 Delegationsordninge
n efterlevs inte 

Kontroll av att delegationsordningen 
efterlevs 

Ekonomi Kassahantering 6 Ekonomiska värden 
riskeras 

Stickprovskontroller av kassarutiner 

Verksamhetsprocesser Uppföljning av 
privat- och 
föreningsdriven 
verksamhet samt 
föreningsbidragen 

6 Att leveranserna inte 
överensstämmer 
med 
avtalen                     
                                 
                                
Att föreningar får 
bidrag på felaktiga 
grunder 

Uppföljning av entreprenadernas 
verksamheter och resultat enligt avtal. 
Göra en fördjupad granskning av 
inkommen redovisning från några 
föreningar 

 



 
SOLNA STAD 
 

Protokollsutdrag 2022-10-13  
 SID 1 (2) 

 

 
Signatur  

Skolnämnden  
 

§ 37 
Verksamhetsplan och budget för 2023 (SKN/2022:1) 
 

Beslut 
Skolnämnden fastställer förvaltningens förlag till verksamhetsplan och budget inklusive 
mål, ekonomiska ramar, konkurrensplan och internkontrollplan. 
 
 
 
Sammanfattning 
Solna ska vara en attraktiv skolkommun. För att uppnå detta antog skolnämnden och 
kommunstyrelsen under 2017 en strategi för att förbättra kunskapsresultaten i 
grundskolan. Under 2022 reviderade skolnämnden strategin på uppdrag av 
kommunstyrelsen. Statistiken för läsåret 2021/2022 visar att kunskapsresultaten har 
förbättrats jämfört med föregående år. I verksamhetsplan och budget för 2023 återfinns 
beskrivning av de aktiviteter nämnden ska genomföra under året för att ytterligare höja 
kvaliteten och förbättra resultaten. 
 
Driftsbudgeten för skolnämnden baseras på stadens befolkningsprognos och 
kommunstyrelsens beslut i juni om planeringsförutsättningar 2023. Den tilldelade 
nettokostnadsramen för skolnämnden år 2023 är 1 002,0 mkr. Den förändrade 
driftbudgeten jämfört med föregående år består av volymkompensation samt en 
generell uppräkning av ramen med 2 procent. 
 
Skolnämndens mål är: 

• att utbildningen ska leda till goda kunskapsresultat och att varje elev är väl 
förberedd för vidare studier eller yrkesliv. 

• att utbildningen ska vara tillgänglig och anpassad efter alla elevers 
förutsättningar. 
 

Under 2023 fortsätter nämndens arbete med att fokusera på att skapa förutsättningar 
för att alla elever ska få ta del av en utbildning som är tillgänglig och bedrivs av 
behöriga lärare så att eleverna, utifrån sina förutsättningar, ska få möjlighet att nå så 
långt som möjligt i sin kunskapsutveckling och vara väl förberedda för vidare studier 
eller yrkesliv. Utvecklingsarbetet ska ha fokus på att klara av framtidens skola där 
bristen på lärare skapar ett behov av en flexibel organisation och nya arbetssätt. 
Aktiviteterna som planeras för året utgår ifrån områdena i nämndens beslutade strategi 
för förbättrade kunskapsresultat. 

Systematiskt kvalitetsarbete 

• Fortsatt utveckling av det systematiska kvalitetsarbetet 
• Följa upp insatser för elever i behov av extra anpassningar och särskilt stöd 

 

I 



 
  SID 2 (2) 

  
   

 

 
 Signatur  
 

Organisation för kvalitet 

• Fortsatt arbete med en lärarroll i förändring  
• Planera för framtida skolförsörjning 

Tillgängligt lärande 

• Genomföra handlingsplan för ökad närvaro 
• Ta fram åtgärder för att öka andelen gymnasieelever som genomgår 

utbildningen på tre år 
• Fortsatt arbete med trygghet och studiero 

Kompetens 

• Fortsatt utveckling av undervisningen 
 

Solna ska växa ihop och utvecklas på ett ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbart 
sätt. Utmaningen är att ha en flexibel organisation som kan anpassas efter 
befolkningsutvecklingen. Solna stads verksamheter ska även hålla god kvalitet och 
hushålla med stadens resurser. Nämnden möter dessa utmaningar genom att sätta 
kvalitet i fokus och ständigt utveckla verksamheten för att ge alla barn och elever 
kunskaper som rustar dem för livet. Nämnden kommer under kommande år att arbeta 
för att organisationen ska kunna anpassa platser utifrån behov och efterfrågan, och för 
att den ska kunna anpassa verksamheten utifrån barnens och elevernas förutsättningar. 
 
 
Röstförklaring  
Niclas Vennström (S) och Ewy Olausson (V) deltar inte i beslutet enligt bilaga 1 och 
bilaga 2. 
 
  



Solna 13 oktober 2022 
Skolnämnden, ärende 5 

Verksamhetsplan och budget Verksamhetsplan och budget för 2023 

RÖSTFÖRKLARING om kommunstyrelsens verksamhetsplan och budget för 
skolnämnden för 2023 

Vi deltar inte i beslutet om kommunstyrelsens verksamhetsplan och budget för skolnämnden för 

2023, utan inkommer till kommunfullmäktige i november med ett eget budgetförslag. 

Solna 13 oktober 2022 

Niclas Vennström 

Socialdemokraterna    

Protokollsbilaga 1 SKN/2022-10-13 § 37

.. :,a 
~• Socialdemokraterna 



Solna 13 oktober 2022 

Skolnämnden, ärende 5 

Verksamhetsplan och budget 2023 

SKN/2022:1 

Röstförklaring 

Vänsterpartiet deltar inte i beslutet om Skolnämndens verksamhetsplan och budget 
för 2023. Vi hänvisar till ett eget budgetförslag som kommer att lämnas vid ett senare 
tillfälle. 

Ewy Olausson 
Vänsterpartiet 

Protokollsbilaga 2 SKN/2022-10-13 § 37
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Protokoll MBL §11 skolnämndens verksamhetsplan och budget 
2023 
 
Ärende Verksamhetsplan och budget 2023 
 
Datum och tid 2022-10-07 kl. 10:30 
 
Plats  Digitalt via Teams 
 
Parter  Barn- och utbildningsförvaltningen, Solna stad  
  Lärarförbundet 
  Lärarnas Riksförbund 
  Kommunal   
  Vision 
  Akademikerförbundet SSR  
  Skolledarna   
  
Närvarande  Barn- och utbildningsförvaltningen  
  Alessandra Wallman 

Lena Lundström   
Hanna Staaf 

    
Lärarförbundet 
Kristina Karhunen 
Lärarnas Riksförbund  
Zaradacht Yousef 
Kommunal 
Jeanette Hjalmarsson 
Vision 
Maria Björling 
Skolledarna 
Mariana Berlin 
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§1 
Arbetsgivaren har kallat till förhandling gällande verksamhetsplan och budget 2023. Information 
enligt MBL §19 genomfördes den 30 september 2022. Underlaget delgalvs fackliga parter den 30 
september 2022. 
 
§2  
Akademikerförbundet SSR deltar inte vid förhandlingen, men har meddelat innan förhandling att 
Akademikerförbundet SSR inte har något att tillföra förhandlingen i dagsläget och att de anser att 
arbetsgivaren uppfyllt sin förhandlingsskyldighet. 
 
§3 
De fackliga organsiationerna har tagit del av verksamhetsplan och budget för 2023. 
 
§4 
Förhandlingen avslutas den 7 oktober 2022. 
 
 
 
Vid protokollet 
Hanna Staaf 
 
  
 
För Barn- och utbildningsförvaltningen 
Alessandra Wallman 
 
 
   
Lärarförbundet  Lärarnas Riksförbund 
Kristina Karhunen  Zaradacht Yousef 
 
 
 
Kommunal   Akademikerförbundet SSR 
Jeanette Hjalmarsson  Liselotte Zellquist 
 
 
 
 
Vision   Skolledarna 
Maria Björling  Mariana Berlin 
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Tjänsteskrivelse 2022-09-27 
 SKN/2022:1 

 
 
 

Verksamhetsplan och budget för 2023 
 

Förslag till beslut 
Skolnämnden fastställer förvaltningens förlag till verksamhetsplan och budget inklusive mål, 
ekonomiska ramar, konkurrensplan och internkontrollplan. 
 
 
 
Sammanfattning 
Solna ska vara en attraktiv skolkommun. För att uppnå detta antog skolnämnden och 
kommunstyrelsen under 2017 en strategi för att förbättra kunskapsresultaten i grundskolan. 
Under 2022 reviderade skolnämnden strategin på uppdrag av kommunstyrelsen. Statistiken för 
läsåret 2021/2022 visar att kunskapsresultaten har förbättrats jämfört med föregående år. I 
verksamhetsplan och budget för 2023 återfinns beskrivning av de aktiviteter nämnden ska 
genomföra under året för att ytterligare höja kvaliteten och förbättra resultaten. 
 
Driftsbudgeten för skolnämnden baseras på stadens befolkningsprognos och kommunstyrelsens 
beslut i juni om planeringsförutsättningar 2023. Den tilldelade nettokostnadsramen för 
skolnämnden år 2023 är 1 002,0 mkr. Den förändrade driftbudgeten jämfört med föregående år 
består av volymkompensation samt en generell uppräkning av ramen med 2 procent. 
 
Skolnämndens mål är: 

• att utbildningen ska leda till goda kunskapsresultat och att varje elev är väl förberedd för 
vidare studier eller yrkesliv. 

• att utbildningen ska vara tillgänglig och anpassad efter alla elevers förutsättningar. 
 

Under 2023 fortsätter nämndens arbete med att fokusera på att skapa förutsättningar för att alla 
elever ska få ta del av en utbildning som är tillgänglig och bedrivs av behöriga lärare så att 
eleverna, utifrån sina förutsättningar, ska få möjlighet att nå så långt som möjligt i sin 
kunskapsutveckling och vara väl förberedda för vidare studier eller yrkesliv. Utvecklingsarbetet 
ska ha fokus på att klara av framtidens skola där bristen på lärare skapar ett behov av en flexibel 
organisation och nya arbetssätt. Aktiviteterna som planeras för året utgår ifrån områdena i 
nämndens beslutade strategi för förbättrade kunskapsresultat. 

Systematiskt kvalitetsarbete 

• Fortsatt utveckling av det systematiska kvalitetsarbetet 
• Följa upp insatser för elever i behov av extra anpassningar och särskilt stöd 

Organisation för kvalitet 

• Fortsatt arbete med en lärarroll i förändring  

I SOLNASTAD 
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• Planera för framtida skolförsörjning 

Tillgängligt lärande 

• Genomföra handlingsplan för ökad närvaro 
• Ta fram åtgärder för att öka andelen gymnasieelever som genomgår utbildningen på tre år 
• Fortsatt arbete med trygghet och studiero 

Kompetens 

• Fortsatt utveckling av undervisningen 
 

Solna ska växa ihop och utvecklas på ett ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbart sätt. 
Utmaningen är att ha en flexibel organisation som kan anpassas efter befolkningsutvecklingen. 
Solna stads verksamheter ska även hålla god kvalitet och hushålla med stadens resurser. 
Nämnden möter dessa utmaningar genom att sätta kvalitet i fokus och ständigt utveckla 
verksamheten för att ge alla barn och elever kunskaper som rustar dem för livet. Nämnden 
kommer under kommande år att arbeta för att organisationen ska kunna anpassa platser utifrån 
behov och efterfrågan, och för att den ska kunna anpassa verksamheten utifrån barnens och 
elevernas förutsättningar. 
 
 
 
 

Handlingar 
Verksamhetsplan och budget för 2023 
 
 
Alessandra Wallman   Maria Gyllenberg 
Förvaltningschef   Chefscontroller 
 
Beslutet expedieras till: 
Kommunstyrelsen 
 
 

I SOLNASTAD 
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Behandlas på skolnämnden den 13 oktober 2022. 
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Förvaltningsberättelse 

Sammanfattning 
Solna ska vara en attraktiv skolkommun. För att uppnå detta antog skolnämnden och kommunstyrelsen under 
2017 en strategi för att förbättra kunskapsresultaten i grundskolan. Under 2022 reviderade skolnämnden strategin 
på uppdrag av kommunstyrelsen. Statistiken för läsåret 2021/2022 visar att kunskapsresultaten har förbättrats 
jämfört med föregående år. I verksamhetsplan och budget för 2023 återfinns beskrivning av de aktiviteter 
nämnden ska genomföra under året för att ytterligare höja kvaliteten och förbättra resultaten. 

Driftsbudgeten för skolnämnden baseras på stadens befolkningsprognos och kommunstyrelsens beslut i juni om 
planeringsförutsättningar 2023. Den tilldelade nettokostnadsramen för skolnämnden år 2023 är 1 002,0 mkr. 
Den förändrade driftbudgeten jämfört med föregående år består av volymkompensation samt en generell 
uppräkning av ramen med 2 procent. 

Skolnämndens mål är: 

• att utbildningen ska leda till goda kunskapsresultat och att varje elev är väl förberedd för vidare studier 
eller yrkesliv. 

• att utbildningen ska vara tillgänglig och anpassad efter alla elevers förutsättningar. 

Under 2023 fortsätter nämndens arbete med att fokusera på att skapa förutsättningar för att alla elever ska få ta 
del av en utbildning som är tillgänglig och bedrivs av behöriga lärare så att eleverna, utifrån sina förutsättningar, 
ska få möjlighet att nå så långt som möjligt i sin kunskapsutveckling och vara väl förberedda för vidare studier 
eller yrkesliv. Utvecklingsarbetet ska ha fokus på att klara av framtidens skola där bristen på lärare skapar ett 
behov av en flexibel organisation och nya arbetssätt. Aktiviteterna som planeras för året utgår ifrån områdena i 
nämndens beslutade strategi för förbättrade kunskapsresultat. 

Systematiskt kvalitetsarbete 

• Fortsatt utveckling av det systematiska kvalitetsarbetet 

• Följa upp insatser för elever i behov av extra anpassningar och särskilt stöd 

Organisation för kvalitet 

• Fortsatt arbete med en lärarroll i förändring  

• Planera för framtida skolförsörjning 

Tillgängligt lärande 

• Genomföra handlingsplan för ökad närvaro 

• Ta fram åtgärder för att öka andelen gymnasieelever som genomgår utbildningen på tre år 

• Fortsatt arbete med trygghet och studiero 

Kompetens 

• Fortsatt utveckling av undervisningen 

Solna ska växa ihop och utvecklas på ett ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbart sätt. Utmaningen är att ha 
en flexibel organisation som kan anpassas efter befolkningsutvecklingen. Solna stads verksamheter ska även hålla 
god kvalitet och hushålla med stadens resurser. Nämnden möter dessa utmaningar genom att sätta kvalitet i 
fokus och ständigt utveckla verksamheten för att ge alla barn och elever kunskaper som rustar dem för livet. 
Nämnden kommer under kommande år att arbeta för att organisationen ska kunna anpassa platser utifrån behov 
och efterfrågan, och för att den ska kunna anpassa verksamheten utifrån barnens och elevernas förutsättningar. 

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

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

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

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

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

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

Skolnämndens ansvarsområden 
Skolnämnden ansvarar för att barn och ungdomar mellan 6-16 år får sina behov av omsorg och obligatorisk 
utbildning tillgodosedda. Detta kan ske antingen inom egna grund- och grundsärskoleverksamheter eller genom 
att vårdnadshavare väljer skola och omsorg i andra kommuners eller enskilda huvudmäns regi. Nämnden 
ansvarar även för gymnasiet och gymnasiesärskolan. Eftersom eleverna har rätt att söka skola kan utbildningen 
antingen ske inom kommunens egen gymnasie- eller gymnasiesärskola eller i en skola i annan kommun eller 
enskild huvudmans regi. I nämndens ansvarsområde ingår också godkännande och tillsyn för fristående 
fritidshem, det kommunala aktivitetsansvaret för ungdomar som lämnat grundskolan, sjukhusskolan och 
ungdomsmottagningen. 

Nämndens kvalitetsdeklarationer 
Nämndens kvalitetsdeklarationer har setts över och inga ändringar i befintliga kvalitetsdeklarationer behöver 
göras inför 2023. 
En kvalitetsdeklaration för gymnasiesärskolan ska tas fram under 2023. 
Kvalitetsdeklarationer Beslutsdatum Status 
 Fritidshem   2019-10-24  Oförändrad 
 Förskoleklass   2019-10-24  Oförändrad 
 Grundskola   2019-10-24  Oförändrad 
 Grundsärskola   2019-10-24  Oförändrad 
Gymnasieskola  2019-10-24  Oförändrad 
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Organisation 
Skolnämnden har en förvaltning, barn- och utbildningsförvaltningen. Barn- och utbildningsförvaltningens 
organisation består av en central förvaltning, åtta grundskolor, en grundsärskola, ett gymnasium och en 
gymnasiesärskola. Rektorernas arbete leds av en skolchef. Skolchefen ansvarar för att bevaka och arbeta för att 
de nationella målen och skollagens krav uppfylls i verksamheterna. Skolchefen ansvarar även för att nämndens 
aktiviteter genomförs i verksamheterna. 

Varje skola leds av en rektor. Rektorns roll är bland annat att se till att de nationella målen och skollagens krav 
uppfylls i respektive verksamhet. Rektorernas arbete leds av skolchefen. 

Den centrala organisationen ansvarar för att styra, samordna, stödja samt utveckla förvaltningens arbete. 

Mål och uppdrag 

Solna stads vision och övergripande mål 
Den politiska viljeinriktningen för Solna stads framtida utveckling kommer till uttryck i en vision och fyra 
övergripande mål. Solna stads vision lyder på följande sätt: 

Solna ska vara en sammanhållen och levande stad, som växer och utvecklas hållbart för alla solnabor. Staden kännetecknas av 
trygghet och öppenhet, där allas potential tas tillvara. Vi erbjuder kunskap, kreativitet och upplevelser som ökar regionens 
attraktionskraft. 

Visionen bryts ner i fyra övergripande mål, som lyder på följande sätt: 

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

Alla verksamheter som Solna stad finansierar, oavsett utförare, ska hålla god kvalitet och hushålla med stadens 
resurser. Staden ska säkerställa att de insatta resurserna ger avsedda resultat i verksamheterna. Verksamheter 
inom välfärdens kärna ska prioriteras. Kvalitetsnivåer ska sättas och följas upp och utvärderas. Det ska vara 
ordning och reda i stadens ekonomi och verksamheterna ska hålla budget. Staden tar ansvar för framtidens 
välfärd genom att balansera kostnader för dagens verksamheter och behovet av att göra avsättningar för 
kommande investeringar. 

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

Solna ska möta efterfrågan på att leva, bo och verka i staden med ett stort utbud av bostäder, arbetsplatser och 
service. Staden ska växa hållbart i en takt som staden och solnaborna mäktar med utifrån ett ekonomiskt, socialt 
och miljömässigt perspektiv. De möjligheter som tillväxten skapar ska tillvaratas samtidigt som stadens framtida 
ekonomi tryggas, viktiga naturvärden säkras och jämlika livsvillkor skapas. Barriärer ska byggas bort och 
stadsdelarnas egna identiteter tas till vara och länkas ihop för att skapa en sammanhållen och levande stad. 

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

Solna ska erbjuda en attraktiv och trygg miljö att leva och verka i. Här ska finnas tillgång till bra boende, 
stimulerande arbete och utbildningsmöjligheter, god service, trivsamma grönområden och goda 
kommunikationer. Stadsmiljön ska vara trygg och tillgänglig för alla, utan fysiska och sociala barriärer. 
Solnaborna ska kunna forma sina liv efter sina förutsättningar och trygga sin försörjning genom eget arbete. Den 
service som Solna stad finansierar ska finnas som ett naturligt stöd för de solnabor som behöver den under livets 
olika skeden. 

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

Solna ska vara en mångsidig och upplevelserik stad, som ökar regionens attraktionskraft. Här ska storstadens puls 
samspela med det lugn som närheten till natur och vatten ger. Staden ska ha en internationell prägel och vara en 
mötesplats för människor med olika bakgrund, en importhamn för nya idéer och ett centrum för upplevelser. 
Här ska alla ges möjlighet att förverkliga sina livsdrömmar och allas potential tas tillvara i stadens och regionens 
utveckling. 

Nämndmål 
Nämndmålen pekar ut kommunfullmäktiges övergripande prioriteringar och strategiska ställningstaganden för 
respektive nämnd. Nedan beskrivs nämndens huvudsakliga aktiviteter per respektive nämndmål och vilka mått 
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som används för att beskriva måluppfyllelsen under 2023. 

Utbildningen ska leda till goda kunskapsresultat och till att varje elev är väl förberedd för 
vidare studier eller yrkeslivet. 
Aktiviteter Beskrivning 
Genomföra handlingsplan för ökad närvaro Aktiviteten syftar till att öka skolnärvaron för att förbättra 

kunskapsresultaten. Utifrån Strategin för förbättrade 
kunskapsresultat är aktiviteten kopplad till området Tillgängligt 
lärande. Barn och unga som inte är närvarande i skolan löper 
stor risk att inte klara skolans kunskapskrav, vilket kan få många 
negativa konsekvenser för individen och för samhället. 
Skolnärvaro är därför en viktig fråga att arbeta med. Från 
höstterminen 2022 arbetar verksamheten utifrån gemensamma 
rutiner för att främja närvaro samt förebygga och åtgärda 
frånvaro. Under 2022 har arbetet fortsatt med att ta fram en 
handlingsplan för att främja skolnärvaron. Under 2023 ska 
planen genomföras i verksamheten. 

Fortsatt arbete med En lärarroll i förändring Aktiviteten syftar till att öka elevernas tillgång till en behörig 
lärare genom att lärarna avlastas så att de kan fokusera på 
kärnuppdraget. Utifrån Strategi för förbättrade kunskapsresultat 
är aktiviteten kopplad till områdena Organisation för kvalitet och 
Kompetens. Viktiga förutsättningar för elevernas 
kunskapsutveckling är behöriga lärare, organisationsplanering 
utifrån timplan och organisation för barn i behov av särskilt stöd. 
Verksamheten ska organiseras med målsättningen att eleverna 
undervisas av behöriga lärare. För att säkra kvaliteten i Solna 
stads skolor ska arbetet med rekryteringen av lärare fortsätta för 
att säkra kompetensförsörjningen av lärare på lång sikt. Utifrån 
den översyn av lärares arbetsuppgifter som genomfördes 2020 
fortsätter arbetet med att öka elevernas tillgång till en behörig 
lärare genom exempelvis årkursmentorer. Utbildning för 
handledare för verksamhetsförlagd utbildning (VFU) ska 
genomföras under 2023. 

Fortsatt utveckling av det systematiska kvalitetsarbetet Aktiviteten syftar till att utveckla analysen av verksamhetens 
resultat för att identifiera rätt åtgärder. Utifrån Strategi för 
förbättrade kunskapsresultat är aktiviteten kopplad till området 
Systematiskt kvalitetsarbete. Ett systematiskt kvalitetsarbete ska 
bedrivas för att säkerställa verksamhetens kvalitet och 
likvärdighet med utgångspunkt i skollag, läroplan och andra 
skolförfattningar. Förbättringar i det systematiska kvalitetsarbetet 
ska ske löpande i verksamheten utifrån kartläggningar och 
analyser som visar på utvecklingsåtgärder. Arbetet med att följa 
upp och analysera elevresultaten i verksamheten fortsätter. 
Under 2023 ska insatser för att stödja lärare i arbetet med nya 
regler för betyg och bedömning samt nya läroplaner och 
kursplaner fortsätta. För särskolan ska metoder och mått för att 
mäta kvalitet och resultat i verksamheten tas fram. 

Ta fram åtgärder för att öka andelen gymnasieelever som 
genomgår utbildningen på tre år 

Syftet med aktiviteten är att säkerställa att samtliga elever får 
den undervisning och det stöd de har rätt till. Utifrån Strategi för 
förbättrade kunskapsresultat är aktiviteten kopplad till området 
Tillgängligt lärande. Undervisningen ska främja elevernas 
fortsatta lärande och kunskapsutveckling med utgångspunkt i 
elevernas bakgrund, tidigare erfarenheter, språk och kunskaper. 
Kontinuerlig uppföljning av resultaten för Solnas gymnasieelever 
på fristående skolor och i andra kommuner ska genomföras. 

Planera för framtida skolförsörjning Syftet med aktiviteten är att långsiktigt säkra den framtida 
skolförsörjningen. Utifrån Strategi för förbättrade 
kunskapsresultat är aktiviteten kopplad till området Organisation 
för kvalitet. Solnas stads skolor ska vara organiserade för att 
skapa hög kvalitet i verksamheten. Stadens skollokaler ska ge 
eleverna en studiemiljö som stödjer lärande och i takt med att 
Solna växer ska nya skolor etableras och befintliga skollokaler 
rustas upp. Under 2023 ska arbetet med att långsiktigt planera 
för den framtida skolförsörjningen fortsätta. Ingångsvärden för 
den långsiktiga planeringen är befolkningsprognoser, befintliga 
skolors kapacitet samt planeringen av nya skolor i Huvudsta och 
Järvastaden. 

. 
Mått 
Elever i åk 9 som uppnått kunskapskraven i alla ämnen, kommunala skolor, andel (%) 
Gymnasieelever med examen inom 3 år, hemkommun, andel (%) 
Gymnasieelever med examen inom 3 år, kommunala skolor, andel (%) 
Elever i åk 9, meritvärde, hemkommun, genomsnitt (17 ämnen) 



 

7 

Skolnäm
nden - V

erksam
hetsplan och budget 2023 

 

Mått 
Elever i åk. 9, genomsnittligt meritvärde kommunala skolor, genomsnitt (17 ämnen) 
Elever i åk 9 som uppnått kunskapskraven i alla ämnen, hemkommun, andel (%) 

Utbildningen ska vara tillgänglig och anpassas efter alla elevers förutsättningar. 
Aktiviteter Beskrivning 
Fortsätta arbetet med trygghet och studiero Syftet med aktiviteten är ökad trygghet och studiero. Utifrån 

Strategi för förbättrade kunskapsresultat är aktiviteten kopplad till 
området Tillgängligt lärande. För att undervisningen ska ge god 
effekt på elevernas lärande behöver läraren, genom sitt 
ledarskap i klassrummet skapa ett klassrumsklimat som gynnar 
lärande. Utifrån handlingsplanen för främjande av psykisk hälsa 
och välbefinnande pågår arbetet med att ta fram en central barn- 
och elevhälsoplan. I arbetet ingår även implementering av ett 
digitalt system för elevdokumentation kopplat till elevhälsa och 
särskilt stöd. För att förbättra trygghet och studiero i 
undervisningssituationen ska ett stödjande material, utifrån den 
ändrade lagstiftningen avseende skolans arbete med trygghet 
och studiero, tas fram. 

Följa upp insatser för elever i behov av extra anpassningar och 
särskilt stöd 

Aktiviteten syftar till att säkerställa att insatta åtgärder har 
förväntad effekt. Utifrån Strategi för förbättrade kunskapsresultat 
är aktiviteten kopplad till området Systematiskt kvalitetsarbete. 
För att bli en framgångsrik skola krävs systematisk uppföljning 
och analys av elevresultat av huvudman, skolledning och lärare 
så att alla elever får den ledning och stimulans som de behöver i 
sitt lärande och utvecklas så långt som möjligt, enligt 
utbildningens mål. Det är viktigt att insatser för att främja elevens 
kunskapsutveckling sätts in i ett tidigt skede. 
Under 2023 ska rutiner för hur verksamheten ska följa upp att 
insatser i form av extra anpassningar och särskilt stöd får 
förväntad effekt på elevernas måluppfyllelse. 

Fortsatt utveckling av undervisningen Aktiviteten syftar till att alla elever ska uppleva att 
undervisningen är stimulerande och uppmuntrar till att vilja lära 
mer. Utifrån Strategi för förbättrade kunskapsresultat är 
aktiviteten kopplad till området Kompetens. Undervisningen i 
klassrummet ska vara stimulerande och intressant för eleverna 
och undervisningsmetoderna ska vara baserade på forskning 
och beprövad erfarenhet. För att göra det behöver arbetet med 
tillgängligt lärande fortsätta. Under 2023 ska insatser för särskilt 
begåvade elever utvärderas och utvecklingsbehov identifieras. 

. 
Mått 
Elever i åk 9 som är behöriga till yrkesprogram, hemkommun, andel (%) 
Elever i åk 9 som är behöriga till yrkesprogram, kommunala skolor, andel (%) 
Ungdomar som är etablerade på arbetsmarknaden eller studerar 1 år efter fullföljd gymnasieutbildning, hemkommun, andel (%) 
Ungdomar som är etablerade på arbetsmarknaden eller studerar 1 år efter fullföljd gymnasieutbildning, kommunala skolor, andel (%) 
Elever i åk 8: Känner du dig trygg i skolan? Andel som svarat "Helt och hållet" eller "Till stor del", kommunala skolor (%) 
Elever i åk 8: Känner du dig trygg i skolan? Andel som svarat "Helt och hållet" eller "Till stor del", fristående skolor (%) 

Löpande verksamhet enligt reglemente 
Vid sidan av nämndens verksamhet utifrån nämndens nämndmål, finns även en löpande verksamhet utifrån det 
av kommunfullmäktige beslutade reglementet för respektive nämnd. 

Ekonomi 

Driftbudget, nämnd 
Driftsbudgeten för skolnämnden baseras på stadens befolkningsprognos och kommunstyrelsens beslut i juni om 
planeringsförutsättningar 2023. Den tilldelade nettokostnadsramen för Skolnämnden år 2023 är 1 002,0 mkr. 
Den förändrade driftbudgeten jämfört med föregående år består av volymkompensation samt en generell 
uppräkning av ramen med 2 procent. 

Intäkterna för 2023 beräknas till samma nivå som för 2022. 

De budgeterade kostnadsökningarna är kopplade till volymökning utifrån befolkningsprognos och påverkar 
kostnaden för utbetalning av peng till enheter i egen regi och externa utförare. 
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Den budgeterade nettokostnaden för nämnden är i balans med den tilldelade kostnadsramen. 
mkr Budget 2023 Budget 2022 Förändring 
Intäkter 198,1 198,1 0,0 
Kostnader -1 200,1 -1 173,0 27,1 
Nettokostnader -1 002,0 -974,9 27,1 

Driftbudget, per verksamhet 

Driftbudgeten för skolnämnden fördelas till de olika verksamheterna utifrån prognostiserade volymer av barn 
och elever. 

Antalet elever i grund- och gymnasieskolan prognostiseras att öka jämfört med den befolkningsprognos som låg 
till grund för budget 2022. För förskoleklass till årskurs 3 beräknas elevantalet minska med 44 elever, årskurs 4-6 
öka med 13 elever och årskurs 7-9 öka med 68 elever. När det gäller gymnasieskolan beräknas det bli 62 fler 
elever än år 2022. 

Antalet elever i grundsärskolan och gymnasiesärskolan beräknas ligga på motsvarande nivå som år 2022 och 
budgeten har justerats utifrån prognos för 2022. 
mkr Budget 2023 Budget 2022 Förändring 
Grundskola, förskoleklass och fritidshem -727,6 -705,4 22,2 
Gymnasium -184,6 -184,6 0,0 
Grundsärskola -35,7 -33 2,7 
Gymnasiesärskola -13,3 -11,1 2,2 
Ungdomsmottagning -2,1 -2,1 0,0 
Gemensam verksamhet -38,7 -38,7 0,0 
Summa nettokostnader -1 002,0 -974,9 27,1 

Investeringsbudget 
Investeringsmedlen ska användas till inköp av kapitalinventarier på skolenheterna. 
mkr Budget 2023 Budget 2022 Förändring 
Kapitalinventarier 4,0 5,0 -1,0 
Summa 4,0 5,0 -1,0 

Taxor och avgifter 
Solna stad tillämpar sedan flera år den så kallade maxtaxan. Maxtaxan gäller förskola och fritidshem och styrs av 
"Förordning (2001:160) om statsbidrag till kommuner som tillämpar maxtaxa inom förskolan och 
fritidshemmet". Det innebär att staten fastställer ett tak för den avgift som kan tas ut. Från och med juli 2015 
ändrades maxtaxan till att följa index. Maxtaxan anpassas till de indexförändringar som fastställs av Skolverket. 

Nämndens taxor och avgifter 
Taxor och avgifter Beslutad Status Datum för nytt 

beslut 
Gäller från och 
med 

Skolbarnomsorg/fritidshem KF 2015-11-30 Oförändrad   
     

Väsentliga personalförhållanden 
Nämnden bedriver kontinuerligt utvecklingsarbete för att säkra kompetensförsörjningen och vara en attraktiv 
arbetsgivare med engagerade medarbetare. Nedan beskrivs de huvudsakliga aktiviteterna inom 
medarbetarperspektivet under 2023 utifrån fokusområden. 

Kompetensförsörjning 
Kompetensförsörjningen är en fortsatt utmaning för nämnden och en viktig förutsättning för att nå nämndens 
mål om goda kunskapsresultat och tillgänglig undervisning. Nämnden bedriver, inom ramen för den antagna 
strategin för kompetensutveckling och karriärvägar inom skolan, ett kontinuerligt utvecklingsarbete för att säkra 
kompetensförsörjningen och vara en attraktiv skolkommun. För att säkra att nämnden klarar sitt 
samhällsuppdrag, nu och i framtiden, har en kompetensförsörjningsplan tagits fram tillsammans med Lärarnas 
Riksförbund och Lärarförbundet utifrån den nationella inriktningen i Huvudöverenskommelse 21 (HÖK21). 

Medarbetarengagemang 
Under 2022 har verksamheten arbetat med resultatet av medarbetarundersökningen som genomfördes på hösten 
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2021. Nästa medarbetarundersökning genomförs under hösten 2022. Inom ramen för det systematiska 
arbetsmiljöarbetet kommer resultatet av undersökningen presenteras och följas upp under 2023. 

Sjukfrånvaro 
Utifrån utvärderingen av det systematiska arbetsmiljöarbetet i verksamheten kommer det förebyggande arbetet, 
uppföljning av sjukfrånvaron och rehabiliteringsprocesser att vara ett särskilt fokusområde under 2023. 
Verksamheten kommer att arbeta med att tydligare koppla ihop det systematiska arbetsmiljöarbetet med övriga 
aktuella frågor och processer. 

Tvärsektoriella frågor 
I Solna stads verksamhetsplan och budget har de tvärsektoriella frågorna - internationellt arbete, 
likabehandlingsarbete samt miljö- och klimatarbetet - integrerats i stadens styrsystem. Utgångspunkten är att 
arbetet med de tvärsektoriella frågorna ska bidra till stadens vision och mål. Nämnderna har uppgiften att i 
arbetet med verksamhetsplan och budget inkludera tvärsektoriella aktiviteter, som effektivt stödjer nämndens 
måluppfyllelse. 

Internationellt 
Nämndens internationella arbete är en metod för verksamhets- och kvalitetsutveckling samt ett verktyg för att 
rusta barn och ungdomar för framtiden. Nedan beskrivs det huvudsakliga internationella arbetet under 2023. 
Arbetet bidrar till nämndmålet om goda kunskapsresultat och elever väl förberedda för vidare studier eller 
yrkeslivet. 

Staden deltar i det europeiska nätverket Eurocities Social Affairs Forum. Nämnden kommer under 2023 fortsätta 
deltagandet i arbetsgruppen ”Utbildning”. Arbetsgruppen använder metoden ”Critical Friend Review”, 
vänskaplig kollegial granskning, för att på ett strukturerat sätt ge feedback på en stads utbildningssystem, från 
förskola till gymnasium. Samarbetet ger möjlighet till kunskaps- och erfarenhetsutbyte med kollegor från andra 
europeiska städer. 

Inför 2023 har ett årshjul med aktiviteter för nämndens internationella arbete tagits fram och ska implementeras i 
verksamheten under 2023. Syftet är att planera och prioritera aktiviteter för det internationella arbetet under året. 

Genom projekt inom ramen för Erasmus+ ges grundskolorna under 2023 möjligheten att söka medel för 
jobbskuggning och kurser inom givna ramar och eTwinning, ett digitalt samarbete, ska initieras på samtliga 
skolor. Syftet med aktiviteterna under 2023 är att det ska resultera i samarbete med andra skolor inom Erasmus+ 
och ge möjlighet till besök under 2024. När det gäller gymnasiet finns upparbetade kontakter med 
samarbetsskolor i olika länder och utbyten med elever pågår. 

Framgångsfaktorer är att skapa en tydlig struktur för det internationella arbetet där olika aktiviteter sammantaget 
bidrar till att uppfylla läroplanens och skolnämndens mål kring internationalisering, goda kunskapsresultat och till 
att varje elev är väl förberedd för vidare studier eller yrkesliv. 

Likabehandling 
Nämndens likabehandlingsarbete syftar till att säkra att alla medborgare får likvärdigt bemötande och service. 
Arbetet bidrar på detta sätt till att utveckla nämndens verksamhet och dess kvalitet. Nedan beskrivs det 
huvudsakliga likabehandlingsarbetet under 2023. 

Skolnämnden kommer under 2023 fortsätta ha fokus på värdegrundsarbete och arbeta för en likvärdig skola. Ett 
nytt treårsavtal med stiftelsen Friends tecknades 2022 och arbetet fortsätter under 2023. 

Kompetensutvecklingsinsatser för att stödja lärarna i sitt arbete med en mer varierande undervisning och att hitta 
arbetssätt att stimulera alla elever i undervisningen fortsätter under 2023. 

Likabehandlingsarbetet bedrivs framförallt inom ramen för skolornas systematiska kvalitetsarbete. 
Verksamheterna ansvarar för att varje läsår planera och följa upp aktiviteter inom likabehandling. Aktiviteterna 
skrivs in i varje enhets plan mot kränkande behandling och diskriminering som utvärderas och analyseras vid 
läsårets slut. 

Miljö och klimat 
Nämndens miljö- och klimatarbete utgår från stadens miljöpolicy med tillhörande strategier inom miljöområdet 



 

10 

Skolnäm
nden - V

erksam
hetsplan och budget 2023 

 

samt nämndens nämndmål. Nedan beskrivs de huvudsakliga aktiviteterna inom miljö- och klimatområdet under 
2023 utifrån miljöpolicyns fokusområden. 

Under 2023 kommer fokus för skolnämnden vara att skapa en effektivare resursanvändning och en god livsmiljö, 
för att bidra till stadens målsättningar inom miljö- och klimatområdet. 

För att främja en mer effektiv energianvändning, och bidra till målet om en klimatneutral stad 2045, kommer 
verksamheten ha en fortsatt tydlig dialog och samverkan med fastighetsägaren kring energieffektiviserande 
åtgärder som utbyte av armaturer och ljuskällor i de lokaler som förvaltningen nyttjar. 

I linje med inriktningen i Solna stads klimatstrategi fortsätter verksamheten, tillsammans med leverantören av 
maten, att systematiskt arbeta med att minska matsvinnet. 

För att främja en god livsmiljö kommer ett fortsatt aktivt arbete med att undvika användningen av farliga ämnen, 
hantera kemikalier så att risker minimeras och minska barns exponering för miljöskadliga ämnen i skolan i linje 
med tidigare framtagen kemikalieplan drivas. 

Skolnämnden kommer även fortsätta ställa miljö- och klimatkrav vid kommande relevanta upphandlingar. 

Förväntad utveckling 
Förskolan är det första steget i utbildningssystemet och ska utgöra grunden för det livslånga lärandet. Det är av 
stor vikt att gå i förskola då forskning visar att det finns ett positivt samband som främjar barns utveckling, 
lärande och välbefinnande långt upp i skolåldern. Att klara av skolan är den enskilt starkaste skyddsfaktorn för 
att lyckas senare i livet vad gäller god hälsa, arbete, inkomster och försörjningsmöjligheter. En genomförd 
skolgång upp till och med gymnasium är idag oftast en förutsättning för att komma in på arbetsmarknaden. Barn 
och unga som inte är närvarande i skolan löper stor risk att inte klara skolans kunskapskrav, vilket kan få många 
negativa konsekvenser till följd både för individen och för samhället. Skolnärvaro är därför en viktig fråga att 
arbeta med. Unga som avbryter gymnasiet löper ökad risk för utanförskap. 

Skolnämnden behöver därför fortsätta arbetet med att fler elever ska lyckas i grundskolan, grundsärskolan och 
gymnasiet. Viktiga prioriterade områden de kommande åren är kompetensförsörjning med arbete som till 
exempel en lärarroll i förändring och vidareutbildning till barnskötare och förskollärare, tillgänglig och likvärdig 
utbildning så att alla elever i staden får en god utbildning oavsett vilken skola de går i, undervisning av hög 
kvalitet samt samverkan med andra aktörer. 

Skolorna i Solna arbetar sedan 2018 med en strategi för att förbättra kunskapsresultaten och resultaten har sedan 
strategin infördes förbättrats. Strategin har reviderats utifrån erfarenheter av den nu gällande strategin, för att 
förbättra kunskapsresultaten i Solnas kommunala skolor ytterligare. 

Konkurrensutsättning 
Under 2023 ska skolnämnden påbörja upphandling av måltidsentreprenad. Nuvarande avtal löper ut 2023-06-30 
men kommer att förlängas med ett år i taget tills dess att upphandlingen är klar och ett nytt avtal är på plats. 

Befintliga avtal som ska upphandlas på nytt 
Avtalsbeteckning Diarienummer 
Måltidsentreprenad för Solna stads skolor och förskolor BUN/2018:153 

Nya upphandlingsbehov samt större avrop på befintliga ramavtal 
Nya upphandlingsbehov 
Skolnämnden har inga nya upphandlingsbehov under 2023 

Avrop på befintliga ramavtal gällande möbler till grundskolan. 

Intern kontroll 
Varje nämnd ansvarar för intern kontroll inom sitt verksamhetsområde enligt kommunfullmäktiges reglemente. 
En god intern kontroll bidrar till att säkerställa att verksamheten bedrivs ändamålsenligt, kostnadseffektivt och 
säkert. 
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I samband med verksamhetsplan och budget ska varje nämnd ta fram en internkontrollplan för nästa år som 
beskriver väsentliga risker i verksamheten. Riskerna sorteras in i en av fyra kategorier: styrning, medarbetare, 
ekonomi och verksamhetsprocesser. Riskerna kopplas sedan till en process eller rutin. Verksamheten ska bedöma 
sannolikheten för och konsekvensen av om en risk skulle inträffa. Bedömningen redovisas som ett riskindex 1-
16, där 16 är hög risk. Internkontrollplanen beskriver kontrollmoment för hur verksamheten ska kontrollera att 
risken inte har inträffat. Internkontrollplanen följs upp i samband med delårsrapport och årsredovisning. 

  

Internkontrollplan 
Kategori Process/Rutin Riskindex Risker Kontrollmoment 
Verksamhetsprocesser Följa upp 

användning och 
effekter av 
strukturbidraget 

9 Bidraget ger inte 
önskad 
utjämningseffekt. 

Uppföljning av vad rektorer på 
grundskolan använder strukturbidraget 
till, och om det ger önskad effekt 

Likvärdig och 
rättssäker 
bedömning 

9 Att elever inte 
bedöms på ett 
likvärdigt sätt 

Kontroll att rutin för bedömning följs 

Närvarokontroll 12 Att inskrivna elever 
inte är närvarande i 
skolan och att 
anledningen till det 
inte följs upp 

Kontroll att rutiner för närvarokontroll 
finns och fungerar 

Personalplanering 
på fritidshemmet 

9 Att verksamhetens 
mål inte uppnås och 
att elevernas 
säkerhet inte är 
säkerställd. 

Kontroll av faktisk personaltäthet på 
fritidshemmet 
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Signatur  

Barn- och förskolenämnden  
 

§ 38 
Verksamhetsplan och budget för 2023 (BFN/2022:1) 
 

Beslut 
Barn- och förskolenämnden fastställer förvaltningens förslag till verksamhetsplan och 
budget inklusive mål, ekonomiska ramat, konkurrensplan och internkontrollplan. 
Barn- och förskolenämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige att besluta om förändrade taxor gällande ansökan om 
godkännande att driva fristående förskola samt för förändringar i verksamheten. 
 
 
Sammanfattning 
Solna ska vara en attraktiv förskolekommun. För att uppnå detta har den tidigare barn- 
och utbildningsnämnden och kommunstyrelsen antagit en strategi för att öka kvaliteten 
i förskolan. I verksamhetsplan och budget för 2023 återfinns beskrivning av de 
aktiviteter nämnden ska genomföra under året för att ytterligare höja kvaliteten i 
förskolan. 
 
I kommunstyrelsens planeringsunderlag för 2023 har barn- och förskolenämnden 
tilldelats en nettokostnadsram på 545,3 mkr. Jämfört med 2022 har nämndens ram 
justerats för volymförändringar och den generella uppräkningen av ramen är 2 procent. 
 
Barn- och förskolenämndens mål är att: 
 
- kvaliteten och tryggheten i förskolan och i den pedagogiska omsorgen ska vara hög 
- vårdnadshavarna är nöjda med förskolan och den pedagogiska omsorgen 
 
Nämnden kommer under 2023 att fortsätta att fokusera på att förbättra kvaliteten och 
att öka likvärdigheten i förskolan och den pedagogiska omsorgen. Det innebär tydliga 
processer, gemensamma strukturer och strategier och ökat samarbete både mellan 
förskolor i egen regi och med enskilda huvudmän i staden. Under 2023 planeras för 
följande aktiviteter: 
 

• Fortsatt utveckling av kvaliteten i förskolan 
• Fortsatt arbete med den strukturella kvaliteten i förskolan  
• Fortsatt utveckling av processen för tillsyn av huvudmän för fristående 

förskolor och enskild pedagogisk omsorg 
• Ta fram rutiner för uppsökande verksamhet 
• Fortsätta arbetet med att säkerställa kvaliteten på mat som tillagas i kök i egen 

regi 
• Fortsatt arbete med likvärdighet på förskolor i egen regi 
• Följa upp vårdnadshavarnas nöjdhet i brukarundersökningen 
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 Signatur  
 

Solna ska växa ihop och utvecklas på ett ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbart 
sätt. Utmaningen är att ha en flexibel organisation som kan anpassas efter 
befolkningsutvecklingen. Solna stads verksamheter ska även hålla god kvalitet och 
hushålla med stadens resurser. Nämnden möter dessa utmaningar genom att sätta 
kvalitet i fokus och ständigt utveckla verksamheten för att ge alla barn kunskaper som 
rustar dem för livet. Nämnden kommer under kommande år att arbeta för att 
organisationen ska kunna anpassa platser utifrån behov och efterfrågan, och för att den 
ska kunna anpassa verksamheten utifrån barnens förutsättningar. 
 
 
Röstförklaring 
Ajla Mehinovic Avdic (S) och Ewy Olausson (V) deltar inte i beslutet enligt bilaga 1 och 
bilaga 2. 
  



Solna 18 oktober 2022 

BFN, ärende 6 

    Verksamhetsplan och budget 2023 

BFN/2022:1 

Röstförklaring 

Vänsterpartiet deltar inte i beslut om Barn och förskolenämndens verksamhetsplan och budget 

för 2023. 

Vi hänvisar till eget budgetförslag som kommer att lämnas vid ett senare tillfälle. 

Ewy Olausson 
Vänsterpartiet 

Protokollsbilaga 1 BFN/2022-10-18 § 38



Barn- och förskolenämnden 2022-10-18 

BFN/2022:1 

RÖSTFÖRKLARING verksamhetsplan och budget för barn- och 
förskolenämnden 2023 

Vi deltar inte i beslutet om verksamhetsplan och budget för barn- och förskolenämnden för 

2023, vi hänvisar istället till vårt egna budgetförslag som vi presenterar i kommunfullmäktige vid 

senare tillfälle. 

Solna 18 oktober 2022 

Ajla Mehinovic Avdic       

Socialdemokraterna    

Protokollsbilaga 2 BFN/2022-10-18 § 38
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Protokoll MBL §11 barn- och förskolenämndens verksamhetsplan 
och budget 2023 
 
Ärende Verksamhetsplan och budget 2023 
 
Datum och tid 2022-10-07 kl. 10:30 
 
Plats  Digitalt via Teams 
 
Parter  Barn- och utbildningsförvaltningen, Solna stad  
  Lärarförbundet 
  Lärarnas Riksförbund 
  Kommunal   
  Vision 
  Akademikerförbundet SSR  
  Skolledarna   
  
Närvarande  Barn- och utbildningsförvaltningen  
  Alessandra Wallman 

Lena Lundström   
Hanna Staaf 

    
Lärarförbundet 
Kristina Karhunen 
Lärarnas Riksförbund  
Zaradacht Yousef 
Kommunal 
Jeanette Hjalmarsson 
Vision 
Maria Björling 
Skolledarna 
Mariana Berlin 
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§1 
Arbetsgivaren har kallat till förhandling gällande verksamhetsplan och budget 2023. Information 
enligt MBL §19 genomfördes den 30 september 2022. Underlaget delgalvs fackliga parter den 30 
september 2022. 
 
§2  
Akademikerförbundet SSR deltar inte vid förhandlingen, men har meddelat innan förhandling att 
Akademikerförbundet SSR inte har något att tillföra förhandlingen i dagsläget och att de anser att 
arbetsgivaren uppfyllt sin förhandlingsskyldighet. 
 
§3 
De fackliga organsiationerna har tagit del av verksamhetsplan och budget för 2023. 
 
§4 
Förhandlingen avslutas den 7 oktober 2022. 
 
 
 
Vid protokollet 
Hanna Staaf 
 
  
 
För Barn- och utbildningsförvaltningen 
Alessandra Wallman 
 
 
   
Lärarförbundet  Lärarnas Riksförbund 
Kristina Karhunen  Zaradacht Yousef 
 
 
 
Kommunal   Akademikerförbundet SSR 
Jeanette Hjalmarsson  Liselotte Zellquist 
 
 
 
 
Vision   Skolledarna 
Maria Björling  Mariana Berlin 
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Barn- och 
utbildningsförvaltningen 

Tjänsteskrivelse 2022-09-28 
 BFN/2022:1 

 
 
 

Verksamhetsplan och budget för 2023 
 

Förslag till beslut 
Barn- och förskolenämnden fastställer förvaltningens förslag till verksamhetsplan och budget 
inklusive mål, ekonomiska ramat, konkurrensplan och internkontrollplan. 
Barn- och förskolenämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att 
besluta om förändrade taxor gällande ansökan om godkännande att driva fristående förskola samt 
för förändringar i verksamheten. 
 
 
Sammanfattning 
Solna ska vara en attraktiv förskolekommun. För att uppnå detta har den tidigare barn- och 
utbildningsnämnden och kommunstyrelsen antagit en strategi för att öka kvaliteten i förskolan. I 
verksamhetsplan och budget för 2023 återfinns beskrivning av de aktiviteter nämnden ska 
genomföra under året för att ytterligare höja kvaliteten i förskolan. 
 
I kommunstyrelsens planeringsunderlag för 2023 har barn- och förskolenämnden tilldelats en 
nettokostnadsram på 545,3 mkr. Jämfört med 2022 har nämndens ram justerats för 
volymförändringar och den generella uppräkningen av ramen är 2 procent. 
 
Barn- och förskolenämndens mål är att: 
 
- kvaliteten och tryggheten i förskolan och i den pedagogiska omsorgen ska vara hög 
- vårdnadshavarna är nöjda med förskolan och den pedagogiska omsorgen 
 
Nämnden kommer under 2023 att fortsätta att fokusera på att förbättra kvaliteten och att öka 
likvärdigheten i förskolan och den pedagogiska omsorgen. Det innebär tydliga processer, 
gemensamma strukturer och strategier och ökat samarbete både mellan förskolor i egen regi och 
med enskilda huvudmän i staden. Under 2023 planeras för följande aktiviteter: 
 

• Fortsatt utveckling av kvaliteten i förskolan 
• Fortsatt arbete med den strukturella kvaliteten i förskolan  
• Fortsatt utveckling av processen för tillsyn av huvudmän för fristående förskolor och 

enskild pedagogisk omsorg 
• Ta fram rutiner för uppsökande verksamhet 
• Fortsätta arbetet med att säkerställa kvaliteten på mat som tillagas i kök i egen regi 
• Fortsatt arbete med likvärdighet på förskolor i egen regi 
• Följa upp vårdnadshavarnas nöjdhet i brukarundersökningen 

 

I SOLNASTAD 
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Solna ska växa ihop och utvecklas på ett ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbart sätt. 
Utmaningen är att ha en flexibel organisation som kan anpassas efter befolkningsutvecklingen. 
Solna stads verksamheter ska även hålla god kvalitet och hushålla med stadens resurser. 
Nämnden möter dessa utmaningar genom att sätta kvalitet i fokus och ständigt utveckla 
verksamheten för att ge alla barn kunskaper som rustar dem för livet. Nämnden kommer under 
kommande år att arbeta för att organisationen ska kunna anpassa platser utifrån behov och 
efterfrågan, och för att den ska kunna anpassa verksamheten utifrån barnens förutsättningar. 
 
 
 
 

Handlingar 
Verksamhetsplan och budget för 2023 
Revidering av avgifter om godkännande att bedriva fristående förskola samt för förändringar i 
verksamheten 
 
 
 
Alessandra Wallman   Maria Gyllenberg 
Förvaltningschef   Chefscontroller 
 
Beslutet expedieras till: 
Kommunstyrelsen 
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Verksamhetsplan och budget 2023 
BARN- OCH FÖRSKOLENÄMNDEN 
BFN/2022:1 
Behandlas på barn- och förskolenämnden den 18 oktober 2022. 

 
  

I 
SOLNA STAD 
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Förvaltningsberättelse 

Sammanfattning 
Solna ska vara en attraktiv förskolekommun. För att uppnå detta har den tidigare barn- och utbildningsnämnden 
och kommunstyrelsen antagit en strategi för att öka kvaliteten i förskolan. I verksamhetsplan och budget för 
2023 återfinns beskrivning av de aktiviteter nämnden ska genomföra under året för att ytterligare höja kvaliteten i 
förskolan. 

I kommunstyrelsens planeringsunderlag för 2023 har barn- och förskolenämnden tilldelats en nettokostnadsram 
på 545,3 mkr. Jämfört med 2022 har nämndens ram justerats för volymförändringar och den generella 
uppräkningen av ramen är 2 procent. 

Barn- och förskolenämndens mål är att: 

- kvaliteten och tryggheten i förskolan och i den pedagogiska omsorgen ska vara hög 
- vårdnadshavarna är nöjda med förskolan och den pedagogiska omsorgen 

Nämnden kommer under 2023 att fortsätta att fokusera på att förbättra kvaliteten och att öka likvärdigheten i 
förskolan och den pedagogiska omsorgen. Det innebär tydliga processer, gemensamma strukturer och strategier 
och ökat samarbete både mellan förskolor i egen regi och med enskilda huvudmän i staden. Under 2023 planeras 
för följande aktiviteter: 

• Fortsatt utveckling av kvaliteten i förskolan 

• Fortsatt arbete med den strukturella kvaliteten i förskolan  

• Fortsatt utveckling av processen för tillsyn av huvudmän för fristående förskolor och enskild pedagogisk 
omsorg 

• Ta fram rutiner för uppsökande verksamhet 

• Fortsätta arbetet med att säkerställa kvaliteten på mat som tillagas i kök i egen regi 

• Fortsatt arbete med likvärdighet på förskolor i egen regi 

• Följa upp vårdnadshavarnas nöjdhet i brukarundersökningen 

Solna ska växa ihop och utvecklas på ett ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbart sätt. Utmaningen är att ha 
en flexibel organisation som kan anpassas efter befolkningsutvecklingen. Solna stads verksamheter ska även hålla 
god kvalitet och hushålla med stadens resurser. Nämnden möter dessa utmaningar genom att sätta kvalitet i 
fokus och ständigt utveckla verksamheten för att ge alla barn kunskaper som rustar dem för livet. Nämnden 
kommer under kommande år att arbeta för att organisationen ska kunna anpassa platser utifrån behov och 
efterfrågan, och för att den ska kunna anpassa verksamheten utifrån barnens förutsättningar. 

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

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

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

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

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

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

Barn- och förskolenämndens ansvarsområden 
Barn- och förskolenämnden ansvarar för att barn mellan 1-5 år erbjuds en god pedagogisk verksamhet där 
omsorg, lek och lärande är centralt för verksamheten. Detta kan ske antingen inom ramen för Solna stads egna 
förskoleenheter eller genom att vårdnadshavare väljer förskola eller annan pedagogisk omsorg i annan regi. I 
nämndens ansvarsområde ingår också godkännande och tillsyn av fristående förskolor och annan pedagogisk 
omsorg samt öppen förskola. 

Nämndens kvalitetsdeklarationer 
Nämndens kvalitetsdeklarationer har setts över och inga ändringar behöver göras inför 2023. 
Kvalitetsdeklarationer Beslutsdatum Status 
 Fristående förskola och enskild pedagogisk omsorg   2019-10-15  Oförändrad 
 Kommunal förskola   2019-10-15  Oförändrad 

Organisation 
Barn- och förskolenämnden har en förvaltning, barn- och utbildningsförvaltningen. Barn- och 
utbildningsförvaltningens organisation består av en central förvaltning, 33 förskolor och 3 öppna förskolor. 
Rektorernas arbete leds av en skolchef. Skolchefen ansvarar för att bevaka och arbeta för att de nationella målen 
och skollagens krav uppfylls i verksamheterna. 

Den centrala organisationen ansvarar för att styra, samordna, stödja samt utveckla förvaltningens arbete. 

Mål och uppdrag 

Solna stads vision och övergripande mål 
Den politiska viljeinriktningen för Solna stads framtida utveckling kommer till uttryck i en vision och fyra 
övergripande mål. Solna stads vision lyder på följande sätt: 

Solna ska vara en sammanhållen och levande stad, som växer och utvecklas hållbart för alla solnabor. Staden kännetecknas av 
trygghet och öppenhet, där allas potential tas tillvara. Vi erbjuder kunskap, kreativitet och upplevelser som ökar regionens 
attraktionskraft. 

Visionen bryts ner i fyra övergripande mål, som lyder på följande sätt: 

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

Alla verksamheter som Solna stad finansierar, oavsett utförare, ska hålla god kvalitet och hushålla med stadens 
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resurser. Staden ska säkerställa att de insatta resurserna ger avsedda resultat i verksamheterna. Verksamheter 
inom välfärdens kärna ska prioriteras. Kvalitetsnivåer ska sättas och följas upp och utvärderas. Det ska vara 
ordning och reda i stadens ekonomi och verksamheterna ska hålla budget. Staden tar ansvar för framtidens 
välfärd genom att balansera kostnader för dagens verksamheter och behovet av att göra avsättningar för 
kommande investeringar. 

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

Solna ska möta efterfrågan på att leva, bo och verka i staden med ett stort utbud av bostäder, arbetsplatser och 
service. Staden ska växa hållbart i en takt som staden och solnaborna mäktar med utifrån ett ekonomiskt, socialt 
och miljömässigt perspektiv. De möjligheter som tillväxten skapar ska tillvaratas samtidigt som stadens framtida 
ekonomi tryggas, viktiga naturvärden säkras och jämlika livsvillkor skapas. Barriärer ska byggas bort och 
stadsdelarnas egna identiteter tas till vara och länkas ihop för att skapa en sammanhållen och levande stad. 

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

Solna ska erbjuda en attraktiv och trygg miljö att leva och verka i. Här ska finnas tillgång till bra boende, 
stimulerande arbete och utbildningsmöjligheter, god service, trivsamma grönområden och goda 
kommunikationer. Stadsmiljön ska vara trygg och tillgänglig för alla, utan fysiska och sociala barriärer. 
Solnaborna ska kunna forma sina liv efter sina förutsättningar och trygga sin försörjning genom eget arbete. Den 
service som Solna stad finansierar ska finnas som ett naturligt stöd för de solnabor som behöver den under livets 
olika skeden. 

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

Solna ska vara en mångsidig och upplevelserik stad, som ökar regionens attraktionskraft. Här ska storstadens puls 
samspela med det lugn som närheten till natur och vatten ger. Staden ska ha en internationell prägel och vara en 
mötesplats för människor med olika bakgrund, en importhamn för nya idéer och ett centrum för upplevelser. 
Här ska alla ges möjlighet att förverkliga sina livsdrömmar och allas potential tas tillvara i stadens och regionens 
utveckling. 

Nämndmål 
Nämndmålen pekar ut kommunfullmäktiges övergripande prioriteringar och strategiska ställningstaganden för 
respektive nämnd. Nedan beskrivs nämndens huvudsakliga aktiviteter per respektive nämndmål och vilka mått 
som används för att beskriva måluppfyllelsen under 2023. 

Kvaliteten och tryggheten i förskolan och i den pedagogiska omsorgen ska vara hög. 
Aktiviteter Beskrivning 
Fortsatt utveckling av kvaliteten i förskolan Solna stads kommunala förskolor arbetar utifrån "Strategi för 

ökad kvalitet i förskolan" för att förbättra verksamheterna. Under 
2023 fortsätter arbetet med att förbättra resultat och 
processkvaliteten i förskolan. Arbetet med att förbättra 
utomhuspedagogiken i stadens förskolor i samarbete med Solna 
naturskola ska fortsätta. Under 2022 har arbetet med att ta fram 
ett självskattningsverktyg för att mäta processkvaliteten i 
förskolan, kvalitetskompassen, påbörjats. Kvalitetskompassen 
ska implementeras under 2023 och användas av både 
kommunala och fristående förskolor. Ett digitalt verktyg för 
dokumentation kopplat till barn- och elevhälsan och tidiga 
insatser ska implementeras i verksamheten under 2023. Det 
språkutvecklande arbetet i förskolan visar på goda resultat och 
ska fortsätta under 2023. 

Fortsatt arbete med den strukturella kvaliteten i förskolan Den strukturella kvaliteten i förskolan förutsätter en balans 
mellan personalens kompetens, barngruppernas storlek och 
personaltäthet. Under 2023 fortsätter arbetet med att förbättra 
personalens kompetens genom att rekrytera fler förskollärare 
samt att arbeta för att behålla dem som redan finns i 
verksamheten. Kompetensutveckling i utomhuspedagogik 
genom Solna naturskola ska fortsätta. Möjligheten för 
barnskötare att gå kurser från förskollärarprogrammet och för 
förskollärare att vidareutbilda sig i specialpedagogik fortsätter 
under 2023. Studenter är en viktig rekryteringsgrupp och för att 
öka kvaliteten i verksamhetsförlagd utbildning (VFU) fortsätter 
satsningen på handledarutbildning som påbörjades under hösten 
2022. Arbetet med att öka personaltätheten i syfte att minska 
barngruppernas storlek ska fortsätta och även fristående 
verksamheter ska stimuleras att minska barngruppernas storlek. 
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Aktiviteter Beskrivning 
På två förskolor kommer ombyggnationer att genomföras under 
sommaren i syfte att möjliggöra arbete i mindre barngrupper. 

Fortsatt utveckling av processen för tillsyn av fristående förskolor 
och pedagogisk omsorg 

För att effektivisera och utveckla tillsynsprocessen har ett digitalt 
verktyg utvecklats och under 2023 ska verktyget implementeras 
för de verksamheter som under året är aktuella för tillsyn. Nya 
riktlinjer för tillsyn av pedagogisk omsorg har tagits fram och 
kommer att tillämpas från 2023. De nya riktlinjerna utgår ifrån de 
ökade krav gällande systematiskt kvalitetsarbetet samt arbete 
med barn i behov av särskilt stöd som gäller för pedagogisk 
omsorg från 2023. 

Ta fram rutiner för uppsökande verksamhet Riksdagen tog under våren 2022 beslut om ändringar i skollagen 
för att öka deltagandet i förskolan. Syftet med lagändringen är att 
fler barn ska gå i förskola och få möjlighet till bättre 
språkutveckling i svenska. Lagändringen gäller från den 1 juli 
2022 och ska tillämpas från hösten 2023. Förändringen innebär 
att hemkommunen har ett större ansvar för att upplysa om 
förskolans syfte och barnens rätt till förskola. Hemkommunen blir 
också skyldig att erbjuda förskoleplats till vissa grupper av barn, 
även om deras vårdnadshavare inte har anmält önskemål om 
förskola. En plan för hur målgruppen identifieras och informeras, 
hur verksamheten organiseras och hur platser ska erbjudas ska 
tas fram under våren 2023. 

Planera för framtida förskoleförsörjning Under 2023 ska arbetet med att långsiktigt planera för den 
framtida förskoleförsörjningen fortsätta. Ingångsvärden för den 
långsiktiga planeringen är befolkningsprognoser, befintliga 
förskolors kapacitet samt planerade förändringar. 
 
Under 2023 planeras följande förändringar inom ramen för den 
befintliga förskoleorganisationen: 
- Förbereda för flytt av Lyckoklöverns förskola till följd av 
byggnation av tunnelbana. 
- Sammanslagning av förskolan Järven och Lottagatan med 
lokalisering på Lottagatans förskola på grund av ökad 
användning av kraftledning i närheten av Järvens förskola. 
 - Flytt av Augustendals förskola till Pumpans förskola till följd av 
nybyggnation av skola. 

Fortsätta arbetet med att säkerställa kvaliteten på mat som 
tillagas i kök i egen regi 

För att säkerställa att mat som tillagas i kök i egen regi följer 
stadens strategi för hälsosam och hållbar mat ska en uppföljning 
av strategins olika delar inarbetas i förskolans rapport av det 
systematiska kvalitetsarbetet. Arbetet med gemensamma 
nätverk för personalen i köken och att förbättra möjligheterna att 
enkelt välja livsmedel som uppfyller kraven i stadens strategi för 
hälsosam och hållbar mat ska fortsätta. Olika möjligheter att 
mäta och minska matsvinnet i förskolan ska utredas och 
implementeras. Från 2023 är den centrala förvaltningen utifrån 
livsmedelskontroll registrerade som huvudkontor av miljö- och 
byggnadsnämnden. Innebörden av det förändrade ansvaret ska 
utredas för att kunna organiseras på bästa sätt. 

. 
Mått 
Resultatkvalitet (Andel elever i förskoleklass som uppnår godkänt i språkscreening) kommunal regi 
Heltidstjänster i förskolan med gymnasial utbildning för arbete med barn, kommunal regi, andel (%) 
Heltidstjänster i förskolan med gymnasial utbildning för arbete med barn, lägeskommun, andel (%) 
Heltidstjänster i förskola med viss pedagogisk utbildning, kommunal regi, andel (%) 
Heltidstjänster i förskola med viss pedagogisk utbildning, lägeskommun, andel (%) 
Heltidstjänster i förskolan med förskollärarlegitimation, kommunal regi, andel (%) 
Heltidstjänster i förskolan med förskollärarlegitimation, lägeskommun, andel (%) 
Andel trygga barn i förskolan enskild huvudman 
Andel trygga barn i förskolan kommunal huvudman 

Vårdnadshavarna är nöjda med förskolan och den pedagogiska omsorgen. 
Aktiviteter Beskrivning 
Fortsatt arbete med likvärdighet på förskolor i egen regi För att förbättra servicekvaliteten i Solnas kommunala förskolor 

kommer ett arbete med att skapa gemensamma rutiner och 
likvärdig information till vårdnadshavare på samtliga kommunala 
förskolor fortsätta. Under 2023 ska pilotprojektet där närvaro 
under lov anmäls direkt i lärplattformen slutföras och utvärderas 
för att så snart som möjligt omfatta samtliga förskolor. 

Följa upp vårdnadshavarnas nöjdhet i brukarundersökningen Nämnden genomför årligen en brukarundersökning där 
vårdnadshavare på samtliga förskolor, både kommunala och 
fristående, ges möjlighet att svara på hur de upplever förskolans 
verksamhet. Arbetet med åtgärder för att öka svarsfrekvensen 
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Aktiviteter Beskrivning 
ska fortsätta under 2023. Utifrån resultatet av 
brukarundersökningen ska respektive förskola tillsammans med 
föräldrarådet identifiera förbättringsområden för att öka 
nöjdheten hos vårdnadshavare. 

. 
Mått 
Servicekvalitet (NKI för förskolan) enskild huvudman 
Servicekvalitet (NKI för förskolan) kommunal huvudman 

Löpande verksamhet enligt reglemente 
Vid sidan av nämndens verksamhet utifrån nämndens nämndmål, finns även en löpande verksamhet utifrån det 
av kommunfullmäktige beslutade reglementet för respektive nämnd. 

Ekonomi 

Driftbudget, nämnd 
I kommunstyrelsens planeringsunderlag för 2023 har barn- och förskolenämnden tilldelats en nettokostnadsram 
på 545,3 mkr. Budgetramen är en nettoram som i huvudsak består av intäkter för barnomsorgsavgifter, 
interkommunala intäkter från andra kommuner, statliga bidrag samt kostnader för peng för barn folkbokförda i 
Solna till enheter i egen regi, fristående förskolor och andra kommuner. 
 
Nämndens budgetram för 2023 har justerats utifrån demografiförändringar, och den generella uppräkningen av 
ramen är 2 procent jämfört med år 2022. 

Intäkterna för år 2023 förväntas öka med 10 mkr utifrån att statsbidraget för kvalitetssäkrande åtgärder 
tillkommit. 

Enligt befolkningsprognosen som ligger till grund för tilldelad ram är antalet barn i förskoleålder (1-5 år) 4 758 
för år 2023. 
 
mkr Budget 2023 Budget 2022 Förändring 
Intäkter 95,0 85,0 -10,0 
Kostnader -640,3 -621,2 19,1 
Nettokostnader -545,3 -536,2 9,1 

Investeringsbudget 
Investeringsmedlen ska användas till inköp av kapitalinventarier till förskoleenheterna. 
mkr Budget 2023 Budget 2022 Förändring 
Kapitalinventarier 1,0 1,0 0,0 
Summa 1,0 1,0 0,0 

Taxor och avgifter 
Avgift för förskola och pedagogisk omsorg 
Solna stad tillämpar sedan flera år den så kallade maxtaxan. Maxtaxan gäller förskolan och fritidshemmen och 
styrs av "Förordning (2001:160) om statsbidrag till kommuner som tillämpar maxtaxa inom förskolan och 
fritidshemmet". Det innebär att staten fastställer ett tak för den avgift som kan tas ut. Inkomsttaket per månad 
uppgår för närvarande till 52 410 kr. Från och med juli 2015 ändrades maxtaxan till att följa index. Maxtaxan 
anpassas till de indexförändringar som varje år fastställs av Skolverket. 

Avgift för ansökan om tillstånd till fristående förskolor 
Den 1 januari 2019 genomfördes vissa förändringar i 2 och 26 kap. skollagen (2010:800). En av förändringarna 
gäller kommunens rätt att ta ut avgifter i samband med ansökan om godkännande av huvudman samt 
godkännande vid förändringar i verksamheten. 

Avgifterna är beräknade enligt självkostnadsprincipen och tas ut vid ansökan om godkännande vid nyetablering, 
vid utökning/förändring av befintligt godkännande, samt vid tillfällig utökning/förändring av befintlig 
verksamhet. 
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Från 1 januari 2023 föreslås att avgiften revideras för att anpassas till rådande förutsättningar. Nuvarande modell 
är uppdelad i tre avgiftsnivåer, en för nyetablering, en för utökning/förändring och en för tillfällig utökning 
förändring. Den föreslagna förändringen är att avgiftsmodellen istället ska ha två steg, en startavgift och en 
prövningsavgift. 

En startavgift tas ut på 5 000 kr vid 

• Ansökan om godkännande som huvudman för nyetablering av en fristående förskola. 

• Ansökan om godkännande för permanent utökning/förändring av en befintlig fristående förskola. 

En prövningsavgift på 20 000 kr (utöver startavgift) tas ut för den som: 

• Ansöker om godkännande att starta fristående förskola för en ny förskola(nyetablering). 

• Ansöker om godkännande för permanent utökning/förändring av befintlig förskola. 

Prövningsavgift tas enbart ut om ansökan efter grundläggande prövning är aktuell för fortsatt prövning. För 
tillfälliga förändringar av barnantalet debiteras ingen avgift. Avgiften ska vara betald innan fortsatt prövning 
påbörjas. Ansökan ska inte tas upp till prövning om inte anvisad avgift har betalats. 

Nämndens taxor och avgifter 
Taxor och avgifter Beslutad Status Datum för nytt 

beslut 
Gäller från och 
med 

Förskola & pedagogisk omsorg KF 2020-11-30 Oförändrad   
Ansökan om tillstånd till fristående förskolor KF 2019-04-08 Revideras 2022-11-28 2023-01-01 

Väsentliga personalförhållanden 
Nämnden bedriver ett kontinuerligt utvecklingsarbete för att säkra kompetensförsörjningen och vara en attraktiv 
arbetsgivare med engagerade medarbetare. Nedan beskrivs de huvudsakliga aktiviteterna inom 
medarbetarperspektivet under 2023 utifrån fokusområden. 

Kompetensförsörjning 

Kompetensförsörjningen är en fortsatt utmaning för nämnden och en viktig förutsättning för att nå målet att 
kvaliteten och tryggheten i förskolan och i den pedagogiska omsorgen ska vara hög. Inom ramen för de antagna 
strategierna för att öka kvaliteten i förskolan och för kompetensutveckling och karriärvägar inom förskolan, ska 
ett kontinuerligt utvecklingsarbete bedrivas för att säkra kompetensförsörjningen och vara en attraktiv 
förskolekommun. Under 2023 fortsätter insatser för att höja kompetensen i förskolan. Barnskötare erbjuds att 
genomföra kurser från förskollärarprogrammet och förskollärare erbjuds vidareutbildning inom 
specialpedagogik. Studenter är en viktig rekryteringsgrupp och handledarutbildningar för handledare under 
verksamhetsförlagd utbildning (VFU) erbjuds under 2023. 

Medarbetarengagemang 

Under 2022 har verksamheten arbetat med resultatet av medarbetarundersökningen som genomfördes på hösten 
2021. Nästa medarbetarundersökning genomförs hösten 2022. Inom ramen för det systematiska 
arbetsmiljöarbetet kommer resultatet av undersökningen presenteras och följas upp under 2023. 

Sjukfrånvaro 

Utifrån utvärderingen av det systematiska arbetsmiljöarbetet i verksamheten kommer det förebyggande arbetet, 
uppföljning av sjukfrånvaron och rehabiliteringsprocessen att vara ett fokusområde under året. Verksamheten 
kommer att arbeta med att tydligare koppla ihop det systematiska arbetsmiljöarbetet med övriga aktuella frågor 
och processer. 

Tvärsektoriella frågor 
I Solna stads verksamhetsplan och budget har de tvärsektoriella frågorna - internationellt arbete, 
likabehandlingsarbete samt miljö- och klimatarbetet - integrerats i stadens styrsystem. Utgångspunkten är att 
arbetet med de tvärsektoriella frågorna ska bidra till stadens vision och mål. Nämnderna har uppgiften att i 
arbetet med verksamhetsplan och budget inkludera tvärsektoriella aktiviteter, som effektivt stödjer nämndens 
måluppfyllelse. 
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Internationellt 
Nämndens internationella arbete är en metod för verksamhets- och kvalitetsutveckling. Nedan beskrivs det 
huvudsakliga internationella arbetet under 2023. Arbetet bidrar till nämndmålet att kvaliteten och tryggheten i 
förskolan och i den pedagogiska omsorgen ska vara hög. 

Staden deltar i det europeiska nätverket Eurocities Social Affairs Forum. Nämnden kommer under 2023 fortsätta 
deltagandet i arbetsgruppen ”Utbildning”. Arbetsgruppen använder metoden ”Critical Friendly Review”, 
vänskaplig kollegial granskning, för att på ett strukturerat sätt ge feedback på en stads utbildningssystem, från 
förskola till gymnasium. Samarbetet ger möjlighet till kunskaps- och erfarenhetsutbyte med kollegor från andra 
europeiska städer. 

Förskolans medverkan inom Erasmus+ påbörjas under 2023. Verksamheten kan under året söka medel för att 
delta i jobbskuggning, kurser och eTwinning som är ett digitalt samarbete där även de yngre barnen kan vara 
delaktiga i olika projekt. 

Likabehandling 
Nämndens likabehandlingsarbete syftar till att utveckla nämndens verksamhet och dess kvalitet samt säkra 
likvärdigt bemötande och service. Nedan beskrivs det huvudsakliga likabehandlingsarbetet under 2023. Arbetet 
bidrar till nämndmålen att kvaliteten och tryggheten i förskolan och i den pedagogiska omsorgen ska vara hög, 
samt att vårdnadshavarna är nöjda med förskolan och den pedagogiska omsorgen. 

Likabehandlingsarbetet bedrivs framförallt inom ramen för förskolornas systematiska kvalitetsarbete. 
Verksamheterna ansvarar för att varje läsår planera och följa upp aktiviteter inom likabehandling. Aktiviteterna 
skrivs in i varje enhets plan mot kränkande behandling och diskriminering som ska utvärderas och analyseras vid 
läsårets slut. 

Barn- och förskolenämnden kommer under 2023 fortsätta ha fokus på värdegrundsarbete och arbeta för en 
likvärdig förskola. 

Miljö och klimat 
Nämndens miljö- och klimatarbete utgår från stadens miljöpolicy med tillhörande strategier inom miljöområdet 
samt nämndens nämndmål. Nedan beskrivs de huvudsakliga aktiviteterna inom miljö- och klimatområdet under 
2023 utifrån miljöpolicyns fokusområden. 

För att främja en mer effektiv energianvändning, och bidra till målet om en klimatneutral stad, kommer nämnden 
under verksamhetsåret ha en fortsatt tydlig dialog och samverkan med fastighetsägaren kring 
energieffektiviserande åtgärder, som utbyte av armaturer och ljuskällor i de lokaler som verksamheterna nyttjar. 

I linje med inriktningen i Solna stads klimatstrategi fortsätter verksamheten att systematiskt arbeta med att 
minska matsvinnet. 

För att främja en god livsmiljö kommer verksamheten fortsatt i det dagliga arbetet verka för att undvika 
användningen av farliga ämnen, hantera kemikalier så att risker minimeras och minska barns exponering för 
miljöskadliga ämnen i förskolan i linje med tidigare framtagen kemikalieplan. 

Nämnden kommer även fortsätta ställa miljö- och klimatkrav vid kommande relevanta upphandlingar. 

Förväntad utveckling 
Förskolan är det första steget i utbildningssystemet och ska utgöra grunden för det livslånga lärandet. Det är av 
stor vikt att gå i förskola då forskning visar att det finns ett positivt samband som främjar barns utveckling, 
lärande och välbefinnande långt upp i skolåldern. Att klara av skolan är den enskilt starkaste skyddsfaktorn för 
att lyckas senare i livet vad gäller god hälsa, arbete, inkomster och försörjningsmöjligheter. En genomförd 
skolgång upp till och med gymnasium är idag oftast en förutsättning för att komma in på arbetsmarknaden. Barn 
och unga som inte är närvarande i skolan löper stor risk att inte klara skolans kunskapskrav, vilket kan få många 
negativa konsekvenser till följd både för individen och för samhället. Skolnärvaro och att öka andelen barn som 
går i förskola är därför viktiga frågor att arbeta med. 

Viktiga prioriterade områden för barn- och förskolenämnden de kommande åren är kompetensförsörjning med 
arbete som till exempel vidareutbildning till barnskötare och förskollärare, tillgänglig och likvärdig utbildning så 
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att alla barn och elever i staden får en god utbildning oavsett vilken förskola eller skola de går i, undervisning av 
hög kvalitet samt samverkan med andra aktörer. Dessutom träder ny lagstiftning gällande pedagogisk omsorg i 
kraft den 1 januari 2023. Lagändringarna innebär utökade krav på pedagogisk omsorg, där det bland annat 
förtydligas att verksamheten ska förbereda barnen för utbildning inom skolväsendet. Utförare av pedagogisk 
omsorg ska få stöd i att genomföra förändringarna och anpassa sina verksamheter till lagstiftningen. 

Den tidigare barn- och utbildningsnämnden och kommunstyrelsen antog år 2017 en strategi för att öka kvaliteten 
i förskolan. Strategin ska uppdateras varje mandatperiod och den nuvarande strategi gäller under perioden 2018-
2022 och kommer att revideras under 2022. 

Konkurrensutsättning 
Barn- och förskolenämnden har inga behov av nya upphandlingar under 2023. 

Befintliga avtal som ska upphandlas på nytt 
Avtalsbeteckning Diarienummer 
Nämnden har inga befintliga avtal som ska upphandlas på nytt 2023  

Nya upphandlingsbehov samt större avrop på befintliga ramavtal 
Nya upphandlingsbehov 
Nämnden har inga nya upphandlingsbehov för 2023 

Möbler till förskoleenheter, avrop på befintligt ramavtal 

Intern kontroll 
Varje nämnd ansvarar för intern kontroll inom sitt verksamhetsområde enligt kommunfullmäktiges reglemente. 
En god intern kontroll bidrar till att säkerställa att verksamheten bedrivs ändamålsenligt, kostnadseffektivt och 
säkert. 

I samband med verksamhetsplan och budget ska varje nämnd ta fram en internkontrollplan för nästa år som 
beskriver väsentliga risker i verksamheten. Riskerna sorteras in i en av fyra kategorier: styrning, medarbetare, 
ekonomi och verksamhetsprocesser. Riskerna kopplas sedan till en process eller rutin. Verksamheten ska bedöma 
sannolikheten för och konsekvensen av om en risk skulle inträffa. Bedömningen redovisas som ett riskindex 1-
16, där 16 är hög risk. Internkontrollplanen beskriver kontrollmoment för hur verksamheten ska kontrollera att 
risken inte har inträffat. Internkontrollplanen följs upp i samband med delårsrapport och årsredovisning. 

  

Internkontrollplan 
Kategori Process/Rutin Riskindex Risker Kontrollmoment 
Ekonomi Fakturering av 

barnomsorgsavgift 
till vårdnadshavare 

9 Vårdnadshavare 
faktureras inte för 
barnomsorg enligt 
gällande regler 

Kontroll av rutin för registrering av barn 
på förskola i Procapita 

Verksamhetsprocesser Rutiner för närvaro 
och uppsikt av 
barnen i förskolan 
för att säkerställa 
säkerheten för alla 
barn under hela 
dagen. 

12 Barn försvinner från 
förskolan 

Kontroll att samtliga enheter har aktuell 
rutin för närvaro och uppsikt av barnen i 
förskolan under hela dagen och att den 
är känd av alla medarbetarna på 
respektive enhet 

Uppföljning av 
användning och 
effekter av 
strukturbidraget 

6 Medel som betalas 
ut till förskolorna ger 
inte önskad effekt på 
måluppfyllelsen 

Kontrollmoment genomförs inom ramen 
för det systematiska kvalitetsarbetet 

 



 

SID 1 (3) 
 

 
 
Barn- och 
utbildningsförvaltningen 

Bilaga 2022-09-28 
 BFN/2022:1 

 
 

Revidering av avgifter om godkännande att bedriva fristående 
förskola samt för förändringar i verksamheten 
 

 
Sammanfattning 
Sedan april 2019 tar barn-och utbildningsförvaltningen ut en avgift med stöd av skollagen 2 kap 
5c §. Aktuella avgifter fastställdes av kommunfullmäktige den 8 april 2019. (KF/2019-04-08 § 
32).  
 
Förvaltningen har identifierat ett behov av att se över nuvarande avgiftssystem och bättre anpassa 
det till rådande förutsättningar. Den föreslagna avgiftsmodellen är uppdelad i två steg, en 
startavgift samt en prövningsavgift. 
 

Förslag till ny avgift 
En startavgift tas ut på 5000 kr vid  

• ansökan om godkännande som huvudman för nyetablering av en fristående förskola. 
• ansökan om godkännande för permanent utökning/förändring av en befintlig fristående 

förskola. 
 
En prövningsavgift på 20 000 kr (utöver startavgift) tas ut för den som 

• ansöker om godkännande att starta fristående förskola för en ny förskola(nyetablering). 
• ansöker om godkännande för permanent utökning/förändring av befintlig förskola. 

 
Prövningsavgift tas enbart ut om ansökan efter grundläggande prövning är aktuell för fortsatt 
prövning. Avgiften ska vara betald innan fortsatt prövning påbörjas. Ansökan ska inte tas upp till 
prövning om inte anvisad avgift har betalats. 
 
Den reviderad taxan föreslås gälla från och med 1 januari 2023. 
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Bakgrund 
Sedan april 2019 tar barn-och utbildningsförvaltningen ut en avgift med stöd av skollagen 2 kap 
5c §. Aktuella avgifter fastställdes av kommunfullmäktige den 8 april 2019. (KF/2019-04-08 § 
32). Aktuella avgifter ser ut som följande: 
 

Ansökan om godkännande av vid nyetablering 
35 000 kr 

Ansökan om godkännande vid utökning/förändring av befintligt godkännande 
20 000 kr  

Ansökan om godkännande vid tillfällig utökning/förändring av befintligt godkännande  
5 000 kr 
 
Förvaltningen har identifierat ett behov av att revidera nuvarande avgiftsmodell för att bättre 
anpassa avgifterna till det faktiska antal handläggningstimmar som krävs för handläggning av 
ansökan.  
 
 
Förslag till ny avgiftsmodell 

Avgift i två steg 
Barn och utbildningsförvaltningens förslag till ny avgiftsmodell består av en fast avgift som 
betalas i två steg: en startavgift och en eventuell tillkommande prövningsavgift. Startavgiften tas 
ut för alla ansökningar medan prövningsavgiften endast tas ut om prövningen leder till en 
fullständig ägar- och ledningsprövning, intervju och lokalgranskning. Det innebär att huvudmän 
vars ansökan avslås i ett tidigt skede på grund av bristande förutsättningar endast betalar 
startavgiften.  Anledningen till denna två-stegsmodell för avgiften är förvaltningens erfarenhet att 
bristande förutsättningar framkommer relativt omgående vid en första granskning av ansökan 
och därmed innebär få handläggningstimmar.  
 

Ärendetyper förenade med avgift 
Listan nedan över ärendetyper som är förenade med avgift är uttömmande, vilket innebär att alla 
andra ärendetyper som inte anges nedan är fria från avgift tex. ansökan om tillfällig utökning av 
befintlig verksamhet. De ärendetyper som är förenade med avgift är följande: 
 
• Ansökan om godkännande att starta fristående förskola för en ny förskola (nyetablering).  
• Ansökan om godkännande för permanent utökning/förändring av befintlig förskola. 
 

Principer för betalningen av avgift 
Samtliga sökande i någon av ovanstående ärendetyper ska i samband med ansökan betala en 
startavgift som täcker den grundläggande prövningen. Förvaltningen påbörjar ingen prövning 
förrän startavgiften är betald. Beroende på prövningens omfattning kan ytterligare en 
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prövningsavgift tillkomma. Denna prövningsavgift betalas när den grundläggande prövningen är 
klar.  Förvaltningen påbörjar ingen fortsatt prövning förrän prövningsavgiften är betald.  Om en 
ansökan avslås efter den grundläggande prövningen betalas endast startavgiften.  
Sökande med flera ansökningar behöver göra en inbetalning per ansökan för förvaltningens 
möjlighet att identifiera respektive inbetalning. 
 

Nya avgiftsnivåer 
 
En startavgift tas ut på 5000 kr vid  

• ansökan om godkännande som huvudman för nyetablering av en fristående förskola. 
• ansökan om godkännande för permanent utökning/förändring av en befintlig fristående 

förskola. 
 

En prövningsavgift på 20 000 kr (utöver startavgift) tas ut för den som 
• ansöker om godkännande att starta fristående förskola för en ny förskola(nyetablering). 
• ansöker om godkännande för permanent utökning/förändring av befintlig förskola. 

 
Prövningsavgift tas enbart ut om ansökan efter grundläggande prövning är aktuell för fortsatt 
prövning. Avgiften ska vara betald innan fortsatt prövning påbörjas. Ansökan ska inte tas upp till 
prövning om inte anvisad avgift har betalats. Avgifterna är beräknade enligt 
självkostnadsprincipen enligt 2 kap. 6§ kommunallagen (2017:725) (KL). 
 
Den reviderad taxan föreslås gälla från och med 1 januari 2023. 
 
Exempel: En sökande ansöker om godkännande som huvudman att bedriva förskola, total avgift 
25 000 kr (startavgift 5 000 kr + prövningsavgift 20 000 kr). 
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Signatur  

Kompetensnämnden  
 

§ 21 
Verksamhetsplan och budget 2023 (KN/2022:1) 
 

Beslut 
Kompetensnämnden fastställer förvaltningens förslag till verksamhetsplan och budget 
2023 inklusive mål, ekonomiska ramar, konkurrensplan och internkontrollplan. 
 
Sammanfattning 
Solna har en god arbetsmarknad med många arbetsgivare inom privat och offentlig 
sektor och har länge bedrivit ett systematiskt arbete, genom Solnamodellen, för att få 
solnabor att gå från bidrag till egen försörjning via arbete eller studier. Det har gett 
goda resultat i form av låg arbetslöshet och minskat ekonomiskt bistånd, där andelen 
biståndsmottagare är bland de lägsta i landet. 
 
För att klara förändringar på en relativt snabbrörlig arbetsmarknad behöver fokus 
fortsatt ligga på att hjälpa de Solnabor som har svårast att klara dessa förändringar och 
komma till ett jobb eller annan sysselsättning, särskilt stort fokus ligger på unga 
Solnabor. Jobbfabrikens uppdrag kommer att utvecklas i samarbete med 
vuxenutbildningen för att hjälpa unga att gå klart sin gymnasieutbildning. Dessutom 
fortsätter arbetet med Solnamodellen och att hjälpa de som remitteras från 
socialnämnden. 
 
Samspelet mellan staden och näringslivet är avgörande för att bygga en trygg och 
levande stad. Därför är det fortsatt viktigt att arbeta med stadensservice och bemötande 
gentemot företagen så att Solna fortsatt är en attraktivplats för företagande. Det finns 
en stor potential för företagen att bidra till att skapa trygga och trivsamma miljöer och 
aktiviteter i våra stadsdelar tillsammans med staden och föreningslivet. 
 
Ett fortsatt fokus ligger på att ha ett bra mottagande av nyanlända och att de snabbt 
kan komma in i det svenska samhället. Mottagande av skyddsbehövande från kriget i 
Ukraina förväntas fortsätta. 
 
Den kommunala vuxenutbildningen i Solna kommer i högre grad behöva 
dimensioneras efter arbetsmarknadensbehov. Ett långsiktigt arbete sker i samarbete 
med regionens kommuner. Solna har i jämförelse med tidigare år sett en markant 
ökning av sökande medborgare från andra kommuner vilket ökar behovet av 
digitalisering och utveckling av administrativa processer. 
 
Kommunstyrelsen har i planeringsunderlaget beslutat om fyra övergripande mål för 
staden och tre nämndmål för kompetensnämnden. 
 
Nämndens budgetram för 2023 uppgår till 42,5 mkr, vilket är en uppräkning med 0,9 
mkr jämfört med 2022. Nämnden har ingen investeringsbudget under 2023. 
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 Signatur  
 

Röstförklaringar 
Fredrik Johansson (S) och Rita Ghebreselassie (S) deltar inte i beslutet enligt bilaga 1. 
 
Leif Åsbrink (V) deltar inte i beslutet enligt bilaga 2. 
 
 



Kompetensnämnden 2022-10-25 

Ärende 6 – Verksamhetsplan och 

budget 2023, KN/2022:1 

RÖSTFÖRKLARING verksamhetsplan och budget för kompetensnämnden för 
2023 

Vi deltar inte i beslutet om verksamhetsplan och budget för kompetensnämnden för 2023, vi 

hänvisar istället till vårt egna budgetförslag som vi presenterar i kommunfullmäktige vid senare 

tillfälle.  

Solna 25 oktober 2022 

Fredrik Johansson 

Socialdemokraterna

Bilaga 1 KPN/2022-10-25 § 21.-:,a 
~• Socialdemokraterna 



Solna 25 oktober 2022 

Kompetensnämnden, ärende 6 

Verksamhetsplan och budget 2023 

KN/2022:1 

Röstförklaring 

Vänsterpartiet deltar inte i beslutet om kompetensnämndens verksamhetsplan och 
budget för 2023. Vi hänvisar istället till ett eget budgetförslag som presenteras vid ett 
senare tillfälle. 

Leif Åsbrink López 
Vänsterpartiet 

Bilaga 2 KPN/2022-10-25 § 21



FÖRHANDLINGSPROTOKOLL MBL§ 11 

Ärende: Verksamhetsplan och budget 2023 för Kultur- och 
fritidsnämnden respektive Kompetensnämnden 
Datum 2022-10-10 
Plats via Teams 
Parter Solna stad/Förvaltningen för arbetsmarknad, kultur och 

fritid 
Akavia 
Vision 
SSR 
Kommunal 
Lärarförbundet 

Deltagande Katarina Påhlman (arbetsgivaren) 
parter Elin Berlin (arbetsgivaren) 

Lisen Y dring ( arbetsgivaren) 
Jeanette Hjalmarsson (Kommunal) 
Cecilia Hallander (Akavia) 
Johan Selander (SSR) 
Marika Lindhagen (Vision) 
Frida Rönnblom (SSR) 
Zaradacht Y ousef (LR) 

§ 1 Arbetsgivaren har kallat till förhandling för att förhandla 
verksamhetsplan och budget 2023 för Kulhir- och fritidsnämnden 
respektive Kompetensnämnden. 

§ 2 Arbetsgivaren skickade ut Verksamhetsplan och budget 2023 den 3 

oktober 2022. 

§ 3 Arbetsgivaren svarade på frågor från fackliga representanter. 

§ 4 Kommunal och Vision lyfte vikten av att erbjuda anställning med 
heltid som nonn. Att detta är viktigt både ur ett 
medarbetarperspektiv och ur ett barn- och ungdomsperspektiv. 

§ 5 SSR och Vision lyfte att uppräkningen i budget borde ligga på 3 
procent i stället för 2 procent. 

§ 6 Förhandlingen avslutas denna dag. 



För J olna stad ~ 

La.~ 
Förval tningschef 

För Vision 

Marika Lindhagen 

För Kommunal 

AQll\,t~( Qi ',(1 ~" ·~ vl 
W anette Hj;~~on 

För SSR 

För Lärarnas riksförbu* 

~~ 

;~~~-•t -7[t· ~ - "' 
t.__)......__..A._ e 
Elin Berlin · 
Biträdande förvaltningschef 

För Akavia 

CecZl0-. J/,oJ!JCXMd&L 
Cecilia Hallander 

För SSR 

Johan Sellander 
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Tjänsteskrivelse 2022-10-10 Förvaltningen för 
arbetsmarknad, kultur 
och fritid 

 KN/2022:1 

 
 
 

Verksamhetsplan och budget 2023 
 

Förslag till beslut 
Kompetensnämnden fastställer förvaltningens förslag till verksamhetsplan och 
budget inklusive mål, ekonomiska ramar, konkurrensplan och internkontrollplan. 
 
Sammanfattning 
Solna har en god arbetsmarknad med många arbetsgivare inom privat och 
offentlig sektor och har länge bedrivit ett systematiskt arbete, genom 
Solnamodellen, för att få solnabor att gå från bidrag till egen försörjning via 
arbete eller studier. Det har gett goda resultat i form av låg arbetslöshet och 
minskat ekonomiskt bistånd, där andelen biståndsmottagare är bland de lägsta i 
landet. 
 
För att klara förändringar på en relativt snabbrörlig arbetsmarknad behöver fokus 
fortsatt ligga på att hjälpa de Solnabor som har svårast att klara dessa 
förändringar och komma till ett jobb eller annan sysselsättning, särskilt stort 
fokus ligger på unga Solnabor. Jobbfabrikens uppdrag kommer att utvecklas i 
samarbete med vuxenutbildningen för att hjälpa unga att gå klart sin 
gymnasieutbildning. Dessutom fortsätter arbetet med Solnamodellen och att 
hjälpa de som remitteras från socialnämnden. 
 
Samspelet mellan staden och näringslivet är avgörande för att bygga en trygg och 
levande stad. Därför är det fortsatt viktigt att arbeta med stadensservice och 
bemötande gentemot företagen så att Solna fortsatt är en attraktivplats för 
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företagande. Det finns en stor potential för företagen att bidra till att skapa trygga 
och trivsamma miljöer och aktiviteter i våra stadsdelar tillsammans med staden 
och föreningslivet. 
 
Ett fortsatt fokus ligger på att ha ett bra mottagande av nyanlända och att de 
snabbt kan komma in i det svenska samhället. Mottagande av skyddsbehövande 
från kriget i Ukraina förväntas fortsätta. 
 
Den kommunala vuxenutbildningen i Solna kommer i högre grad behöva 
dimensioneras efter arbetsmarknadensbehov. Ett långsiktigt arbete sker i 
samarbete med regionens kommuner. Solna har i jämförelse med tidigare år sett 
en markant ökning av sökande medborgare från andra kommuner vilket ökar 
behovet av digitalisering och utveckling av administrativa processer. 
 
Kommunstyrelsen har i planeringsunderlaget beslutat om fyra övergripande mål 
för staden och tre nämndmål för kompetensnämnden. 
 
Nämndens budgetram för 2023 uppgår till 42,5 mkr, vilket är en uppräkning med 
0,9 mkr jämfört med 2022. Nämnden har ingen investeringsbudget under 2023. 
 
 

Handlingar 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-10-10 
Verksamhetsplan och budget 2023 
 
 
 
 
Katarina Påhlman 
Förvaltningschef 
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Beslutet expedieras till: 
Kommunstyrelsen 
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Verksamhetsplan och budget 2023 

KOMPETENSNÄMNDEN 

KN 2022:1 Behandlas av kompetensnämnden den 25 oktober 2022. 
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Förvaltningsberättelse 

Sammanfattning 

Solna har en god arbetsmarknad med många arbetsgivare inom privat och offentlig sektor och har länge bedrivit 
ett systematiskt arbete, genom Solnamodellen, för att få solnabor att gå från bidrag till egen försörjning via arbete 
eller studier. Det har gett goda resultat i form av låg arbetslöshet och minskat ekonomiskt bistånd, där andelen 
biståndsmottagare är bland de lägsta i landet. 

För att klara förändringar på en relativt snabbrörlig arbetsmarknad behöver fokus fortsatt ligga på att hjälpa de 
Solnabor som har svårast att klara dessa förändringar och komma till ett jobb eller annan sysselsättning, särskilt 
stort fokus ligger på unga Solnabor. Jobbfabrikens uppdrag kommer att utvecklas i samarbete med 
vuxenutbildningen för att hjälpa unga att gå klart sin gymnasieutbildning. Dessutom fortsätter arbetet med 
Solnamodellen och att hjälpa de som remitteras från socialnämnden. 

Samspelet mellan staden och näringslivet är avgörande för att bygga en trygg och levande stad. Därför är det 
fortsatt viktigt att arbeta med stadensservice och bemötande gentemot företagen så att Solna fortsatt är en 
attraktivplats för företagande. Det finns en stor potential för företagen att bidra till att skapa trygga och 
trivsamma miljöer och aktiviteter i våra stadsdelar tillsammans med staden och föreningslivet. 

Ett fortsatt fokus ligger på att ha ett bra mottagande av nyanlända och att de snabbt kan komma in i det svenska 
samhället. Mottagande av skyddsbehövande från kriget i Ukraina förväntas fortsätta. 

Den kommunala vuxenutbildningen i Solna kommer i högre grad behöva dimensioneras efter 
arbetsmarknadensbehov. Ett långsiktigt arbete sker i samarbete med regionens kommuner. Solna har i jämförelse 
med tidigare år sett en markant ökning av sökande medborgare från andra kommuner vilket ökar behovet av 
digitalisering och utveckling av administrativa processer. 

Kommunstyrelsen har i planeringsunderlaget beslutat om fyra övergripande mål för staden och tre nämndmål för 
kompetensnämnden. 

Nämndens budgetram för 2023 uppgår till 42,5 mkr, vilket är en uppräkning med 0,9 mkr jämfört med 2022. 
Nämnden har ingen investeringsbudget under 2023. 

Styrning och uppföljning av den kommunala verksamheten 

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

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

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

I Solna stads styr- och uppföljningssystem ingår uppföljning och utvärdering. Styrelse och nämnder ansvarar för 
att verksamheten följs upp och utvärderas i den omfattning som krävs för att ha en god kontroll. Befarade 
avvikelser, som inte är ringa, ska omgående informeras kommunstyrelsen som har uppsikt över nämndernas 
verksamhet, uppföljning och utvärdering. Uppföljning och utvärdering för Solna stad behandlas av 
kommunstyrelsen och kommunfullmäktige per 30 april, 31 augusti (delårsrapport) och 31 december 
(årsredovisning). De övergripande målen, nämndmålen och uppdragen samt stadens finansiella mål följs främst 
upp i delårsrapporten och i årsredovisningen. 
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Solna stads verksamhet bedrivs i vissa delar i aktiebolag, kommunalförbund eller stiftelseform. 
Kommunfullmäktige utser ledamöter till bolagsstyrelser och stiftelser samt utser ledamöter till 
förbundsfullmäktige för kommunalförbunden. Kommunfullmäktige väljer också ägarombud till bolagsstämmor. 
Kommunstyrelsen ansvarar för att företagen sköter verksamheten på ett ändamålsenligt sätt och att tillräcklig 
samordning sker med övrig kommunal verksamhet. Stadens styrning utgår ifrån lagstiftning inom området och 
de styrdokument som särskilt utfärdats av kommunfullmäktige i form av företagspolicy, bolagsordningar, 
ägardirektiv, särskilda direktiv, avtal eller förbundsordningar och medlemsdirektiv. 

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

Kompetensnämndens ansvarsområde 

I kompetensnämndens ansvarsområde ingår arbetsmarknadsfrågor, vuxenutbildning samt mottagning av 
nyanlända enligt bosättningslagen. 

Nämndens kvalitetsdeklarationer 

Nämndens kvalitetsdeklarationer tydliggör vilka krav och förväntningar en Solnabo kan ha på förvaltningens 
tjänster. Inför arbetet med verksamhetsplan och budget 2023 har kvalitetsdeklarationerna setts över och bedömts 
vara fortsatt ändamålsenliga. 

Kvalitetsdeklarationer Beslutsdatum Status 

 Insatser för arbetssökande   2013-12-04  Oförändrad 

 Insatser för nyanlända med uppehållstillstånd   2017-01-24  Oförändrad 

 Vuxenutbildning   2017-01-24  Oförändrad 

Organisation 

Förvaltningen för arbetsmarknad, kultur och fritid leds av kompetensnämnden samt kultur- och fritidsnämnden. 

Kompetensnämnden ansvarar för att rusta Solnabor för jobb genom att erbjuda vuxenutbildning, etablering och 
integration av nyanlända, jobbmatchning och sommarjobb. 

Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för skötsel och drift av idrottsplatser, bad och idrottshallar samt för Solna 
kulturskola och stadens bibliotek. Även stadens mötesplatser för unga ligger inom ansvarsområde samt stöd till 
föreningar och studieförbund. Nämnden värnar och utvecklar stadens kulturhistoriskt värdefulla miljöer och 
förbättrar stadens rum med konstnärlig utsmyckning. efter ett attraktivt utbud, med prioritering för barn och 
ungdomar. 

Viktiga framgångsfaktorer för organisationen är att fortsatt utveckla samarbeten och synergier, såväl inom 
förvaltningen, med andra förvaltningar i staden som med föreningsliv och näringsliv. Detta för att kunna förse 
Solnaborna med ett inspirerande och kreativt utbud, platser och aktiviteter som ger en social trygghet samt hjälp 
och stöd på vägen till arbete eller studier. Genom detta kan nya målgrupper nås, utbudet breddas och den sociala 
tryggheten stärkas. 

För att uppnå de synergier och den samverkan som eftersträvas behöver organisationen vara utvecklingsinriktad 
med ett fokus på arbetssätt som syftar till att binda samman olika kompetenser och verksamhetsområden. 
Organisationen ska dra nytta av den digitala utveckling som skett senaste tiden för att möta målgruppernas 
förväntningar och driva utveckling. 

Mål och uppdrag 

Solna stads vision och övergripande mål 

Den politiska viljeinriktningen för Solna stads framtida utveckling kommer till uttryck i en vision och fyra 
övergripande mål. Solna stads vision lyder på följande sätt: 

Solna ska vara en sammanhållen och levande stad, som växer och utvecklas hållbart för alla solnabor. Staden kännetecknas av 
trygghet och öppenhet, där allas potential tas tillvara. Vi erbjuder kunskap, kreativitet och upplevelser som ökar regionens 
attraktionskraft. 
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Visionen bryts ner i fyra övergripande mål, som lyder på följande sätt: 

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

Alla verksamheter som Solna stad finansierar, oavsett utförare, ska hålla god kvalitet och hushålla med stadens 
resurser. Staden ska säkerställa att de insatta resurserna ger avsedda resultat i verksamheterna. Verksamheter 
inom välfärdens kärna ska prioriteras. Kvalitetsnivåer ska sättas och följas upp och utvärderas. Det ska vara 
ordning och reda i stadens ekonomi och verksamheterna ska hålla budget. Staden tar ansvar för framtidens 
välfärd genom att balansera kostnader för dagens verksamheter och behovet av att göra avsättningar för 
kommande investeringar. 

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

Solna ska möta efterfrågan på att leva, bo och verka i staden med ett stort utbud av bostäder, arbetsplatser och 
service. Staden ska växa hållbart i en takt som staden och solnaborna mäktar med utifrån ett ekonomiskt, socialt 
och miljömässigt perspektiv. De möjligheter som tillväxten skapar ska tillvaratas samtidigt som stadens framtida 
ekonomi tryggas, viktiga naturvärden säkras och jämlika livsvillkor skapas. Barriärer ska byggas bort och 
stadsdelarnas egna identiteter tas till vara och länkas ihop för att skapa en sammanhållen och levande stad. 

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

Solna ska erbjuda en attraktiv och trygg miljö att leva och verka i. Här ska finnas tillgång till bra boende, 
stimulerande arbete och utbildningsmöjligheter, god service, trivsamma grönområden och goda 
kommunikationer. Stadsmiljön ska vara trygg och tillgänglig för alla, utan fysiska och sociala barriärer. 
Solnaborna ska kunna forma sina liv efter sina förutsättningar och trygga sin försörjning genom eget arbete. Den 
service som Solna stad finansierar ska finnas som ett naturligt stöd för de solnabor som behöver den under livets 
olika skeden. 

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

Solna ska vara en mångsidig och upplevelserik stad, som ökar regionens attraktionskraft. Här ska storstadens puls 
samspela med det lugn som närheten till natur och vatten ger. Staden ska ha en internationell prägel och vara en 
mötesplats för människor med olika bakgrund, en importhamn för nya idéer och ett centrum för upplevelser. 
Här ska alla ges möjlighet att förverkliga sina livsdrömmar och allas potential tas tillvara i stadens och regionens 
utveckling. 

Nämndmål 

Nämndmålen pekar ut kommunfullmäktiges övergripande prioriteringar och strategiska ställningstaganden för 
respektive nämnd. Nedan beskrivs nämndens huvudsakliga aktiviteter per respektive nämndmål och vilka mått 
som används för att beskriva måluppfyllelsen under 2023. 

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

resurser med målet att uppnå egen försörjning. 

Aktiviteter Beskrivning 

Hjälpa de Solnabor som står längst från arbetsmarknaden med 
att komma i jobb 

Utveckla samarbetet med socialförvaltningen för att hjälpa de 
Solnabor som står längst ifrån arbetsmarknaden. 

Utveckla samarbete mellan staden och näringslivet för att skapa 
möjlighet för unga att komma i studier eller jobb. 

Samverkan ska ske mellan vuxenutbildningen, 
Jobbfabriken/Fabrik38, Kultursektionen, barn- och 
utbildningsförvaltningen och näringslivet. 

Erbjuda sommarjobb till stadens unga i åk 1 och 2 i 
gymnasieskolan 

Utveckla samarbetet med stadens förvaltningar och näringslivet 
för att kunna erbjuda unga i Solna ett sommarjobb 

. 

Mått 

Andelen deltagare i Solnamodellen som gått vidare till arbete, praktik eller utbildning 

Antal erbjudna sommarjobb 

Arbetslöshet 18-64 år, årsmedelvärde, andel (%) 

Förvärvsarbetande invånare 20-64 år, andel (%) 

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

ligga på en hög nivå. 

Aktiviteter Beskrivning 
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Aktiviteter Beskrivning 

Ökad digitalisering och effektivisering av administrativa 
processer. 

Ökad digitalisering och effektivisering av administrativa 
processer vilket kan frigöra resurser för ytterligare stöd till 
solnaborna. 

Utveckla metoder för att effektivisera uppföljningen av 
auktorisationsavtal och utbildningskvalitet inom kommunal 
vuxenutbildning. 

Metoderna för entreprenadstyrning och kvalitetsuppföljning hos 
auktoriserade leverantörer ska fortsätta vidareutvecklas i 
samarbete med Vux Norrort och andra auktorisationskluster i 
länet. Utveckla samarbetet med anordnarna och skapa forum för 
kontinuerlig dialog och verksamhetsutveckling. 

Utveckla formerna för samverkan med auktoriserade 
utbildningsanordnare inom områdena vägledning, administration 
och särskilt stöd. 

Genom att kartlägga behovet hos anordnarna och vid behov 
genomföra gemensamma utvecklingsinsatser säkerställer vi en 
effektiv och relevant vuxenutbildning. 

. 

Mått 

Andelen elever inom vuxenutbildningen som uppnår målen under perioden 

Andel elever inom SFI med godkänt betyg under perioden 

Andel elever som är nöjda med sin utbildning (SFI och vuxenutbildningen) under perioden 

Elever på SFI som avbrutit som antingen arbetar eller studerar av nybörjare två år tidigare, andel (%) 

Elever i komvux totalt (exkl. särskild utbildning), lägeskommun, antal 

Kompetensnämnden ska säkerställa att nyanlända ges goda förutsättningar för att starta 

sina nya liv. 

Aktiviteter Beskrivning 

Säkerställa relevant och kostnadseffektivt stöd till nyanlända och 
skyddsbehövande. 

Säkerställa att stödet till nyanlända med uppehållstillstånd samt 
skyddsbehövande från Ukraina, som anvisats till Solna från 
Migrationsverket, är relevant och kostnadseffektivt. 

Utveckla samarbetet med civilsamhället för att säkerställa god 
integration av nyanlända i Solna. 

Sammanställa, tydliggöra och kommunicera såväl stadens 
verksamheter och aktiviteter som insatser från hela 
civilsamhället inkl. föreningslivet. 
 
Arbetet innebär även att utveckla stadens samarbete med 
volontärer. 

. 

Mått 

Antal nyanlända som erbjudits bostad och praktiskt stöd vid bosättning 

Antal elever på SFI som omfattas av etableringslagen 

Andel nyanlända som är nöjda eller mycket nöjda med sin samhällsorientering 

Lämnat etableringsuppdraget och börjat arbeta eller studera (status efter 90 dagar), andel (%) 

Löpande verksamhet enligt reglemente 

Vid sidan av nämndens verksamhet utifrån nämndens nämndmål, finns även en löpande verksamhet utifrån det 
av kommunfullmäktige beslutade reglementet för respektive nämnd. 

Ekonomi 

Driftbudget, nämnd 

Nämndens tilldelade driftbudget för 2023 uppgår till 42,5 mkr vilket är en ökning med 0,9 mkr jämfört med 
föregående år. Förändringen mellan åren förklaras av en generell uppräkning av ramen samt volymbaserad 
kompensation för vuxenutbildningen. Den totala ökningen är 2,3 procent. 

Budgeterade intäkter ökar med 10,9 mkr jämfört med föregående år vilket främst beror på en försiktig 
budgetering föregående år. Intäkterna består främst av statsbidrag från Skolverket och Migrationsverket för 
vuxenutbildningen samt etableringsverksamheten. Intäkter för den interkommunala verksamheten inom 
vuxenutbildningen förväntas öka. 

Budgeterade kostnader ökar med 11,8 mkr jämfört med föregående år vilket beror på justering av för lågt 
budgeterade kostnader i budget för 2022 (är nu mer i linje med utfall för 2022). Vuxenutbildningen förväntas 
även öka sina kostnader dels på grund av en något ökad befolkning, dels på grund av ett ökat antal elever från 
andra kommuner. Den förväntade lågkonjunkturen kan också påverka verksamheten med ökat antal deltagare. 
Kostnaderna riskerar även att öka generellt på grund av en förväntad hög inflation under året. 
Personalkostnaderna beräknas öka med cirka 3 procent. 
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mkr Budget 2023 Budget 2022 Förändring 

Intäkter 43,8 32,9 -10,9 

Kostnader -86,3 -74,5 11,8 

Nettokostnader -42,5 -41,6 0,9 

Taxor och avgifter 

Nämndens taxor och avgifter är oförändrade i jämförelse med föregående år. 

Nämndens taxor och avgifter 

Taxor och avgifter Beslutad Status Datum för nytt 
beslut 

Gäller från och 
med 

Prövning vuxenutbildning KPN 2011-05-18 Oförändrad  2012-01-01 

     

Väsentliga personalförhållanden 

Nämnden bedriver kontinuerligt utvecklingsarbete för att säkra kompetensförsörjningen och vara en attraktiv 
arbetsgivare med engagerade medarbetare. Nedan beskrivs de huvudsakliga aktiviteterna inom 
medarbetarperspektivet under 2023 utifrån fokusområden. 

Förvaltningen har ett medvetet arbetssätt att bygga kompetensförsörjningen genom att medverka till att låta 
medarbetare växa i ansvar och roller i organisationen. Alla vakanta tjänster ska utlysas och kompetensbaserad 
rekrytering ska användas som metod. 

Förvaltningens resultat gällande medarbetarengagemang ska vara fortsatt gott. Samtliga verksamheter ska under 
året analysera resultat från medarbetarundersökningen och ta fram handlingsplaner med specifika 
förbättringsområden. Avdelningar arbetar individuellt med olika personalfrämjande insatser utifrån de lokala 
behov och utmaningar som finns. 

Sjukfrånvaron har över tid varit, och är fortsatt, låg på förvaltningen. Ett tydligt ledarskap med en nära dialog 
sker med medarbetarna genom strukturerade medarbetarsamtal, lönesamtal, planeringsdagar, arbetsplatsträffar 
och förvaltningens arbetsmiljökommitté. Alla medarbetare ska informeras om det upphandlade samtalsstödet 
som erbjuds i staden. 

Under 2023 ska ett särskilt fokus och arbete läggas på det systematiska arbetsmiljöarbetet på förvaltningen. 
Arbetet syftar till att säkerställa rutiner och processer samt att sätta in nödvändiga kompetensutvecklingsinsatser. 

Tvärsektoriella frågor 

I Solna stads verksamhetsplan och budget har de tvärsektoriella frågorna - internationellt arbete, 
likabehandlingsarbete samt miljö- och klimatarbetet - integrerats i stadens styrsystem. Utgångspunkten är att 
arbetet med de tvärsektoriella frågorna ska bidra till stadens vision och mål. Nämnderna har uppgiften att i 
arbetet med verksamhetsplan och budget inkludera tvärsektoriella aktiviteter, som effektivt stödjer nämndens 
måluppfyllelse. 

Internationellt 

Nämndens internationella arbete är en metod för verksamhets- och kvalitetsutveckling samt ett verktyg för att 
rusta barn och ungdomar för en värld med täta kontakter över nations- och kulturgränser. Nedan beskrivs det 
huvudsakliga internationella arbetet under 2023. 

Nämnden kommer att använda det Europeiska nätverket Eurocities i sin omvärldsbevakning och framföra allt ta 
del av europeiska städers arbete med näringslivs-, arbetsmarknads- och integrationsfrågor. 

De nordiska länderna har lämnat in en gemensam ansökan till UEFA om att arrangera fotbolls EM för damer 
2025. Om Norden tilldelas mästerskapet kommer EM-finalen att spelas på Friends Arena, som är den största 
arenan i Norden. I arbetet ingår ett nära samarbetet med de nordiska länderna. 

Nämnden och staden kommer att fortsätta att utveckla insatser vid internationella evenemang och värdskap för 
gästande grupper med aktiviteter. 
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Likabehandling 

Nämndens likabehandlingsarbete syftar till att alla medborgare ska få likvärdigt bemötande och service. Arbetet 
bidrar på detta sätt till att utveckla nämndens verksamhet och dess kvalitet. Nedan beskrivs det huvudsakliga 
likabehandlingsarbetet under 2023. 

I arbetet med att stödja människor på vägen ut till arbete eller utbildning strävar nämnden efter att varje individ 
ska få samma möjligheter, en god service och gott bemötande. I vuxenutbildningens kvalitetsarbete ingår 
uppföljning av utbildningsanordnarnas värdegrundsarbete och likabehandlingsplaner. Nämnden vill med detta 
säkerställa att alla elever inom vuxenutbildningen bemöts på ett likvärdigt sätt samt finns i 
utbildningssammanhang där alla känner till och agerar utifrån en värdegrund som kommunerna och 
lagstiftningen kräver. 

Ungdomar med funktionsvariationer samt nyanlända ungdomar är prioriterade i stadens sommarjobbsarbete i 
syfte att stärka dessa målgruppers förutsättningar att ta steget in på arbetsmarknaden. 

Miljö och klimat 

Nämndens miljö- och klimatarbete utgår från stadens miljöpolicy med tillhörande strategier inom miljöområdet 
samt nämndens nämndmål. Nedan beskrivs de huvudsakliga aktiviteterna inom miljö- och klimatområdet under 
2023 utifrån miljöpolicyns fokusområden. 

Nämnden tillsammans med kommunstyrelsen ansvarar för Solna stads klimat- och hållbarhetsnätverk med 
hållbarhetschefer från företag med verksamhet i Solna. Syftet med nätverket är att synliggöra stadens 
klimatstrategi gentemot näringslivet och samtidigt identifiera synergier och på så vis ta tillvara näringslivets och 
föreningslivets engagemang i klimat- och hållbarhetsfrågor. 

Förväntad utveckling 

Solna har en god arbetsmarknad med många arbetsgivare inom privat och offentlig sektor och har länge bedrivit 
ett systematiskt arbete, genom Solnamodellen, för att få solnabor att gå från bidrag till egen försörjning via arbete 
eller studier. Det har gett goda resultat i form av låg arbetslöshet och minskat ekonomiskt bistånd, där andelen 
biståndsmottagare är bland de lägsta i landet. 

Samspelet mellan staden och näringslivet är avgörande för att bygga en trygg och levande stad. Därför är det 
fortsatt viktigt att arbeta med stadens service och bemötande gentemot företagen så att Solna fortsatt är en 
attraktiv plats för företagande. Näringslivet bidrar redan idag med att skapa jobb till ungdomar i Solna och det 
finns även en stor potential för företagen att bidra till att skapa trygga och trivsamma miljöer och aktiviteter i 
våra stadsdelar tillsammans med staden och föreningslivet. 

En återhämtning har skett från den nedgång på arbetsmarknaden som pandemin innebar, vilket betyder att 
arbetslösheten i Solna återigen ligger på samma nivå som före pandemin. Dock står vi inför nya utmaningar där 
arbetsmarknaden kan påverkas av omvärldsfaktorer så som exempelvis lågkonjunktur, hög inflation och 
osäkerhet kring energiförsörjning. För att klara förändringar på en relativt snabbrörlig arbetsmarknad behöver 
fokus fortsatt ligga på att hjälpa de Solnabor som har svårast att klara dessa förändringar och komma till ett jobb 
eller annan sysselsättning, särskilt stort fokus ligger på unga Solnabor. Jobbfabrikens uppdrag kommer att 
utvecklas i samarbete med vuxenutbildningen för att hjälpa unga att gå klart sin gymnasieutbildning. Dessutom 
fortsätter arbetet med Solnamodellen och att hjälpa de som remitteras från socialnämnden. 

Antalet nyanlända som har kommit till Solna under de senaste åren har legat stabilt på cirka 100 personer och 
prognosen för 2023 ligger i nivå med detta. Ett fortsatt fokus ligger på att ha ett bra mottagande av nyanlända 
och att de snabbt kan komma in i det svenska samhället. Mottagande av skyddsbehövande från kriget i Ukraina 
förväntas fortsätta, vilket innebär att samarbetet med Signalisten, civilsamhället, föreningslivet och näringslivet är 
fortsatt viktigt. 

Den kommunala vuxenutbildningen i Solna kommer i högre grad behöva dimensioneras efter arbetsmarknadens 
behov. Ett långsiktigt arbete sker i samarbete med regionens kommuner. Solna har i jämförelse med tidigare år 
sett en markant ökning av sökande medborgare från andra kommuner vilket ökar behovet av digitalisering och 
utveckling av administrativa processer. 
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Konkurrensutsättning 

Under 2023 kommer nämnden att utreda upphandlingsbehovet inom etableringsverksamheten. 

Befintliga avtal som ska upphandlas på nytt 

Avtalsbeteckning Diarienummer 

Samhällsorientering för vissa nyanlända invandrare KN/2018:8 

Nya upphandlingsbehov samt större avrop på befintliga ramavtal 

Nya upphandlingsbehov 

 

Intern kontroll 

Varje nämnd ansvarar för intern kontroll inom sitt verksamhetsområde enligt kommunfullmäktiges reglemente. 
En god intern kontroll bidrar till att säkerställa att verksamheten bedrivs ändamålsenligt, kostnadseffektivt och 
säkert. 

I samband med verksamhetsplan och budget ska varje nämnd ta fram en internkontrollplan för nästa år som 
beskriver väsentliga risker i verksamheten. Riskerna sorteras in i en av fyra kategorier: styrning, medarbetare, 
ekonomi och verksamhetsprocesser. Riskerna kopplas sedan till en process eller rutin. Verksamheten ska bedöma 
sannolikheten för och konsekvensen av om en risk skulle inträffa. Bedömningen redovisas som ett riskindex 1-
16, där 16 är hög risk. Internkontrollplanen beskriver kontrollmoment för hur verksamheten ska kontrollera att 
risken inte har inträffat. Internkontrollplanen följs upp i samband med delårsrapport och årsredovisning. 

  

Internkontrollplan 

Kategori Process/Rutin Riskindex Risker Kontrollmoment 

Styrning Policies och riktlinjer 
- kontinuerlig 
uppföljning 

3 Att nämnden inte 
följer stadens 
policies och riktlinjer 

Kontroll av attestförteckning 

Kontroll av delegationsordning 

Efterlevnad av lagar 
och förordningar 

8 Att nämnden inte 
följer lagar och 
förordningar samt 
fullföljer sin plikt som 
huvudman 

Genomföra tillsyn för att se att 
utbildningen genomförs i enlighet med 
bestämmelserna i skollagen 

Verksamhetsprocesser Samverkan 4 Att nämnden inte 
följer stadens 
samverkansstrategie
r samt samverkar 
med andra aktörer 
(offentliga och 
privata) på ett sätt 
som går i linje med 
stadens styrande 
dokument 

Uppföljning av samverkansavtal i 
årsuppföljning samt vid tecknandet av 
nytt samverkansavtal 

4 Att nämnden inte 
följer stadens 
samverkansstrategie
r för 
näringslivsutveckling 

Uppföljning av samverkansavtal och 
relevans för måluppfyllnad 

Auktorisationssyste
m 

8 Att nämnden inte 
kontrollerar att 
utbildningsanordnar
na följer lagar och 
regler 

Uppföljning av rådande avtal inom 
auktorisationssystemet i samarbete med 
Vux Norrort och auktorisationskansliet 
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Signatur  

Socialnämnden  
 

§ 46 
Verksamhetsplan och budget 2023 (SN/2022:1) 
 

Beslut 
Socialnämnden fastställer förvaltningens förslag till verksamhetsplan och budget 
inklusive mål, ekonomiska ramar, konkurrensplan och internkontrollplan. 
 
Socialnämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att 
besluta om nya/förändrade taxor gällande tillsyn av försäljning av tobaksfria 
nikotinprodukter. 
 
Sammanfattning 
Kommunstyrelsen har i planeringsunderlaget för 2023 beslutat om ekonomiska ramar 
samt fyra nämndmål för socialnämnden. 
 

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

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

• Socialnämnden ska säkerställa att barn och ungdomar inte far illa 
• Socialnämnden ska säkerställa att insatser ges utifrån individernas behov med 

fokus på ett helhetsperspektiv, i bred samverkan med andra nämnder, 
myndigheter och frivilliga krafter 

 
För att uppfylla målen kommer nämnden bland annat fokusera på sysselsättning och 
arbetsmarknadsinsatser. Grundtanken att alla behövs ska vara vägledande och nämnden 
ska skapa förutsättningar för de klienter som har arbetsförmåga att bidra med det de 
kan. Att delta i en sysselsättning eller arbetsmarknadsinsats bryter isolering, främjar 
rehabilitering och skapar förutsättningar för att på sikt nå egenförsörjning. 
 
Nämnden kommer även att fortsätta sin satsning på nätverksarbete. Nätverksarbetet 
syftar till att skapa ett helhetsperspektiv och att de resurser som finns runt klienten tas 
till vara på. För barn och ungdomar innebär det främst att genom säkerhetsplaneringar 
ta tillvara de resurser som finns i familjers nätverk och hitta lösningar på hemmaplan så 
att barn och ungdomar, när det är möjligt, kan växa upp inom sina nätverk. För vuxna 
innebär det ett stärkt brukarinflytande och delaktighet samt en gemensam planering och 
individanpassade insatser. 
 
Solna stad har sedan 2004 haft en konsekvent och enhetlig modell för att årligen justera 
nämndernas ekonomiska ramar utifrån verksamheternas behov. Med beaktande av ett 
långsiktigt scenario för staden har nämnderna fått en årlig generell uppräkning av 

I 



 
  SID 2 (2) 

  
   

 

 
 Signatur  
 

ramarna som kompensation för löne- och prisutveckling. Uppräkningen har årligen 
justerats för att nämnderna ska ha ett långsiktigt och enhetligt uppdrag att effektivera 
sin verksamhet, vilket är en förutsättning för en god ekonomisk hushållning. 
 
Inflationstakten är för närvarande hög men bedöms ligga på en lägre nivå under 2024 - 
2025. 
 
Nämnden gör bedömningen att det finns goda förutsättningar att nå tilldelad 
budgetram som för 2023 är 231,4 mkr. 
 
Röstförklaringar 
Per-Ove Nelstrand (S) och Margareta Nordin (S) deltar inte i beslutet enligt bilaga 1. 
 
Leif Åsbrink (V) deltar inte i beslutet enligt bilaga 2. 
 
 



Bilaga 1 SN/2022-10-10 § 46
411 . 
~• Socialdemokraterna 

RÖSTFÖRKLARING om verksamhetsplan och budget för 
Socialnämnden för 2023 

Vi deltar inte i beslutet om verksamhetsplan och budget för socialnämnden för 2023, utan 
inkommer till kommunfullmäktige i november med ett eget budgetförslag. 

Solna 10 oktober 2022 

/ 11 / I J-f;I-V ~ 
Per-Ove Nelstrand 
Socialdemokraterna 



Solna 10 oktober 2022 

Socialnämnden, ärende 5 

Verksamhetsplan och budget 2023 

SN/2022:1 

Röstförklaring 

Vänsterpartiet deltar inte i beslutet om socialnämndens verksamhetsplan och budget 
för 2023. Vi hänvisar till ett eget budgetförslag som kommer att lämnas vid ett senare 
tillfälle. 

Leif Åsbrink López 
Vänsterpartiet 

Bilaga 2 SN/2022-10-10 § 46



SOLNA STAD  
Socialförvaltningen  
 
FÖRHANDLINGSPROTOKOLL MBL § 11  
 
Ärende: Verksamhetsplan för Socialnämnden och Gemensamma familjerättsnämnden år 

2023 
Plats:  Teamsmöte  
Tid: 2022-10-04 kl. 10  
 
Närvarande:  
 
För arbetsgivaren: 
Ann-Charlotte Fager, socialchef 
 
För arbetstagarparten: 
Annika Engberg Lordin, Vision 
Jeanette Hjalmarsson, Marie Svärd, Kommunal 
Akademikerförbundet SSR kallade ej närvarande 
 
§ 1 
Arbetsgivaren har kallat till förhandling med anledning av förslag till budget och 
verksamhetsplan 2023 för Socialnämnden och Gemensamma familjerättsnämnden. Ann-
Charlotte Fager redogör för budgetförslagen. Solna stad har sedan 2004 haft en konsekvent 
och enhetlig modell för att årligen justera nämndernas ekonomiska ramar utifrån 
verksamheternas behov. Med beaktande av ett långsiktigt scenario för staden har nämnderna 
fått en årlig generell uppräkning av ramarna som kompensation för löne- och prisutveckling. 
Uppräkningen har årligen justerats för att nämnderna ska ha ett långsiktigt och enhetligt 
uppdrag att effektivera sin verksamhet, vilket är en förutsättning för en god ekonomisk 
hushållning. Inflationstakten är för närvarande hög men bedöms ligga på en lägre nivå under 
2024 - 2025.  
Socialnämnden 
För att uppfylla målen kommer nämnden bland annat fokusera på sysselsättning och 
arbetsmarknadsinsatser. Grundtanken att alla behövs ska vara vägledande och nämnden ska 
skapa förutsättningar för de klienter som har arbetsförmåga att bidra med det de kan. Att 
delta i en sysselsättning eller arbetsmarknadsinsats bryter isolering, främjar rehabilitering 
och skapar förutsättningar för att på sikt nå egenförsörjning. Nämnden kommer även att 
fortsätta sin satsning på nätverksarbete. Nätverksarbetet syftar till att skapa ett 
helhetsperspektiv och att de resurser som finns runt klienten tas till vara på. För barn och 
ungdomar innebär det främst att genom säkerhetsplaneringar ta tillvara de resurser som finns 
i familjers nätverk och hitta lösningar på hemmaplan så att barn och ungdomar, när det är 
möjligt, kan växa upp inom sina nätverk. För vuxna innebär det ett stärkt brukarinflytande 
och delaktighet samt en gemensam planering och individanpassade insatser. Nämnden gör 
bedömningen att det finns goda förutsättningar att nå tilldelad budgetram som för 2023 är 
231,4 mkr. 
Gemensamma familjerättsnämnden 
Målet är att familjerättsnämnden ska säkerställa att föräldrar kan komma överens om bra 
lösningar för sina barn utifrån barnens behov och rättigheter. För att uppnå målet kommer 
nämnden bland annat fortsätta sin satsning på Signs of Safety och utveckla metoden med 
hjälp av metodstödjare. Signs of Safety kommer även implementeras på arbetet 
med vårdnads-, boende- och umgängesutredningar för att öka kvaliteten i dessa. Nämnden 



har i planeringsunderlaget fått en generell uppräkning av ramarna med 2 procent för 2023 
och 1 procent för åren 2024–2025. Familjerättsnämnden har en volymberäknad ram som tar 
hänsyn till demografiska förändringar. Med en bruttokostnad beräknad till 9,6 mkr och en 
preliminär beräkning för 2023 är 49,6 procent för Solna, 38,0 procent för Sundbyberg och 
13,0 procent för Ekerö. I avtal har kommunerna överenskommit om att hälften av 
kostnaderna fördelas efter antalet invånare i respektive kommun två år före aktuellt 
verksamhetsår. Den andra hälften fördelas utifrån antalet ärenden (enligt Socialstyrelsens 
statistik) under de senaste tre åren räknat till och med två år före aktuellt verksamhetsår. 
 
§ 2 
Vision och Kommunal har inget att erinra mot förslagen. 
§ 3 
Parterna konstaterar att arbetsgivaren fullgjort sin förhandlingsskyldighet jämlikt § 11 MBL 
samt att förhandlingarna avslutas den 4 oktober. 
 
Justeras: 
För arbetsgivaren      För Arbetstagarorganisation 
 
 
Ann-Charlotte Fager, socialchef    Annika Engberg Lordin 
 
        Jeanette Hjalmarsson 
 
        Marie Svärd     
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Tjänsteskrivelse 2022-09-27 Socialförvaltningen 
 SN/2022:1 

 
 
 

Verksamhetsplan och budget 2023 
 

Förslag till beslut 
Socialnämnden fastställer förvaltningens förslag till verksamhetsplan och 
budget inklusive mål, ekonomiska ramar, konkurrensplan och internkontrollplan. 

Socialnämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att 
besluta om nya/förändrade taxor gällande tillsyn av försäljning av tobaksfria 
nikotinprodukter. 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen har i planeringsunderlaget för 2023 beslutat om ekonomiska 
ramar samt fyra nämndmål för socialnämnden. 
 

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

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

 Socialnämnden ska säkerställa att barn och ungdomar inte far illa 
 Socialnämnden ska säkerställa att insatser ges utifrån individernas behov 

med fokus på ett helhetsperspektiv, i bred samverkan med andra nämnder, 
myndigheter och frivilliga krafter 

För att uppfylla målen kommer nämnden bland annat fokusera på sysselsättning 
och arbetsmarknadsinsatser. Grundtanken att alla behövs ska vara vägledande 

i SOLNASTAD 
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och nämnden ska skapa förutsättningar för de klienter som har arbetsförmåga att 
bidra med det de kan. Att delta i en sysselsättning eller arbetsmarknadsinsats 
bryter isolering, främjar rehabilitering och skapar förutsättningar för att på sikt nå 
egenförsörjning. 
 
Nämnden kommer även att fortsätta sin satsning på nätverksarbete. 
Nätverksarbetet syftar till att skapa ett helhetsperspektiv och att de resurser som 
finns runt klienten tas till vara på. För barn och ungdomar innebär det främst att 
genom säkerhetsplaneringar ta tillvara de resurser som finns i familjers nätverk 
och hitta lösningar på hemmaplan så att barn och ungdomar, när det är möjligt, 
kan växa upp inom sina nätverk. För vuxna innebär det ett stärkt brukarinflytande 
och delaktighet samt en gemensam planering och individanpassade insatser. 
 
Solna stad har sedan 2004 haft en konsekvent och enhetlig modell för att årligen 
justera nämndernas ekonomiska ramar utifrån verksamheternas behov. Med 
beaktande av ett långsiktigt scenario för staden har nämnderna fått en årlig 
generell uppräkning av ramarna som kompensation för löne- och prisutveckling. 
Uppräkningen har årligen justerats för att nämnderna ska ha ett långsiktigt och 
enhetligt uppdrag att effektivera sin verksamhet, vilket är en förutsättning för en 
god ekonomisk hushållning. 
 
Inflationstakten är för närvarande hög men bedöms ligga på en lägre nivå under 
2024 - 2025.   
 
Nämnden gör bedömningen att det finns goda förutsättningar att nå tilldelad 
budgetram som för 2023 är 231,4 mkr. 
 

Handlingar 
- Tjänsteskrivelse daterad 2022-09-27 
- Verksamhetsplan och budget 2023 

 

I SOLNASTAD 
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Ann-Charlotte Fager  
Socialchef  
 
 
Beslutet expedieras till: 
Kommunstyrelsen 

I SOLNASTAD 
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Verksamhetsplan och budget 2023 

SOCIALNÄMNDEN 

SN/2022:1, behandlas på socialnämnden 2022-10-10. 
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Förvaltningsberättelse 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsen har i planeringsunderlaget för 2023 beslutat om ekonomiska ramar samt fyra nämndmål för 
socialnämnden. 

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

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

• Socialnämnden ska säkerställa att barn och ungdomar inte far illa 

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

För att uppfylla målen kommer nämnden bland annat fokusera på sysselsättning och arbetsmarknadsinsatser. 
Grundtanken att alla behövs ska vara vägledande och nämnden ska skapa förutsättningar för de klienter som har 
arbetsförmåga att bidra med det de kan. Att delta i en sysselsättning eller arbetsmarknadsinsats bryter isolering, 
främjar rehabilitering och skapar förutsättningar för att på sikt nå egenförsörjning. 

Nämnden kommer även att fortsätta sin satsning på nätverksarbete. Nätverksarbetet syftar till att skapa ett 
helhetsperspektiv och att de resurser som finns runt klienten tas till vara på. För barn och ungdomar innebär det 
främst att genom säkerhetsplaneringar ta tillvara de resurser som finns i familjers nätverk och hitta lösningar på 
hemmaplan så att barn och ungdomar, när det är möjligt, kan växa upp inom sina nätverk. För vuxna innebär det 
ett stärkt brukarinflytande och delaktighet samt en gemensam planering och individanpassade insatser. 

Solna stad har sedan 2004 haft en konsekvent och enhetlig modell för att årligen justera nämndernas ekonomiska 
ramar utifrån verksamheternas behov. Med beaktande av ett långsiktigt scenario för staden har nämnderna fått 
en årlig generell uppräkning av ramarna som kompensation för löne- och prisutveckling. Uppräkningen har 
årligen justerats för att nämnderna ska ha ett långsiktigt och enhetligt uppdrag att effektivera sin verksamhet, 
vilket är en förutsättning för en god ekonomisk hushållning. 

Inflationstakten är för närvarande hög men bedöms ligga på en lägre nivå under 2024 - 2025. 

Nämnden gör bedömningen att det finns goda förutsättningar att nå tilldelad budgetram som för 2023 är 
231,4 mkr. 

Styrning och uppföljning av den kommunala verksamheten 

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

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

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

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

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

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

Socialnämndens ansvarsområden 

Socialnämnden ansvarar för att utifrån individens behov erbjuda skydd och social service i form av råd, stöd eller 
behandling, så att den enskildes eller familjens egna resurser kan utvecklas och tillvaratas. Nämnden ansvarar 
också för att personer med psykiska funktionsnedsättning får stöd och därmed ökade möjligheter att leva som 
andra i samhället. Nämnden har ansvar för myndighetsutövning och styrs i huvudsak av socialtjänstlagen (SoL). 

Nämndens kvalitetsdeklarationer 

Stadens kvalitetsdeklarationer beskriver vilken service medborgaren/brukaren kan förvänta sig av stadens 
finansierade verksamheter oavsett vem som är utförare. Socialnämnden gjorde en grundlig genomgång av 
nämndens kvalitetsdeklarationer och samtliga reviderades under 2017 och 2018. 

Nämnden kommer under 2022 se över kvalitetsdeklarationerna. 

Kvalitetsdeklarationer Beslutsdatum Status 

 Budget- och skuldrådgivning   2017-12-12  Oförändrad 

 Dödsboanmälan   2017-12-12  Oförändrad 

 Ekonomiskt bistånd   2017-11-14  Oförändrad 

 Hyresrådgivning   2017-12-12  Oförändrad 

 Stöd till barn, unga och familj   2018-09-18  Oförändrad 

 Stöd till personer med psykisk funktionsnedsättning   2017-09-19  Oförändrad 

 Stöd till unga med missbruk- MiniMaria   2018-03-13  Oförändrad 

 Stöd till vuxna med missbruk   2017-09-19  Oförändrad 

 Östervägens aktivitetshus   2017-12-12  Oförändrad 

 Serveringstillstånd   2017-12-12  Oförändrad 

Organisation 

Stabsenheten 

• Ledning och gemensam administration med verksamhetsstöd, planering och uppföljning, utredning och 
utveckling/kvalitet, upphandling och ekonomi, säkerhet och arbetsmiljö, lokaler och personal samt IT 
och registratur. 

• Tillståndsgrupp med serveringstillstånd etcetera 

Ekonomi- och arbetsmarknadsenheten 

• Mottagningsgrupp och långtidshandläggning 

• Rehab, felaktiga utbetalningar (FUT), egna medel, träningslägenheter och sociala kontrakt, rådgivning 
bostadslöshet, hyresrådgivning, budget- och skuldrådgivning, dödsboanmälan, brottsoffer- och 
relationsvåld, etableringsinsatser ensamkommande flyktingbarn, reception och socialregister 

• Arbetsmarknadsgrupp med Offentligt skyddad anställning (OSA), ungdomstjänst och Solnamodellen i 
samverkan med kompetensnämnden 
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Barn- och ungdomsenheten 

• Gemensam mottagningsgrupp för barn och ungdom 

• Utredningsgrupper för barn och ungdom 

• Placeringsgrupp 

• Öppenvård inklusive MiniMaria 

Vuxenenheten 

• Myndighetsgrupp inklusive mottagningsfunktion 

• Utförargrupp inkl. gruppverksamhet, samtalsstöd, boendestöd, uppsökande arbete, Trampolinen, 
Jobbteamet, Östervägens aktivitetshus, Väntorp sysselsättning och arbetsträning i samverkan med 
Glödens arbetskooperativ 

• Administration av träningslägenheter och sociala kontrakt 

Upphandlad verksamhet 

• Sunnangårdens gruppboende och Västra vägens stöd- och träningsboende 

• Personliga ombud  

• Familjerådgivning – med kundval 

Kommungemensam verksamhet 

• Socialjour (Sigtuna huvudman) 

• Origo – Resurscentrum mot hedersrelaterat förtyck och våld (Stockholm huvudman) 

• FoU Nordväst (Sollentuna huvudman) 

• Gemensam familjerätt Solna, Sundbyberg och Ekerö (Solna huvudman, egen nämnd) 

• Barnahus (Stockholm huvudman) 

• MiniMaria missbruksmottagning för Solna och Sundbyberg (Solna huvudman) 

• Stödcentrum för unga brottsoffer och medlingsverksamhet (Sigtuna huvudman) 

• Jourhemspoolen & Familjepoolen (Sollentuna huvudman) 

Mål och uppdrag 

Solna stads vision och övergripande mål 

Den politiska viljeinriktningen för Solna stads framtida utveckling kommer till uttryck i en vision och fyra 
övergripande mål. Solna stads vision lyder på följande sätt: 

Solna ska vara en sammanhållen och levande stad, som växer och utvecklas hållbart för alla solnabor. Staden kännetecknas av 
trygghet och öppenhet, där allas potential tas tillvara. Vi erbjuder kunskap, kreativitet och upplevelser som ökar regionens 
attraktionskraft. 

Visionen bryts ner i fyra övergripande mål, som lyder på följande sätt: 

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

Alla verksamheter som Solna stad finansierar, oavsett utförare, ska hålla god kvalitet och hushålla med stadens 
resurser. Staden ska säkerställa att de insatta resurserna ger avsedda resultat i verksamheterna. Verksamheter 
inom välfärdens kärna ska prioriteras. Kvalitetsnivåer ska sättas och följas upp och utvärderas. Det ska vara 
ordning och reda i stadens ekonomi och verksamheterna ska hålla budget. Staden tar ansvar för framtidens 
välfärd genom att balansera kostnader för dagens verksamheter och behovet av att göra avsättningar för 
kommande investeringar. 
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Solna ska växa ihop och utvecklas på ett ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbart sätt. 

Solna ska möta efterfrågan på att leva, bo och verka i staden med ett stort utbud av bostäder, arbetsplatser och 
service. Staden ska växa hållbart i en takt som staden och solnaborna mäktar med utifrån ett ekonomiskt, socialt 
och miljömässigt perspektiv. De möjligheter som tillväxten skapar ska tillvaratas samtidigt som stadens framtida 
ekonomi tryggas, viktiga naturvärden säkras och jämlika livsvillkor skapas. Barriärer ska byggas bort och 
stadsdelarnas egna identiteter tas till vara och länkas ihop för att skapa en sammanhållen och levande stad. 

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

Solna ska erbjuda en attraktiv och trygg miljö att leva och verka i. Här ska finnas tillgång till bra boende, 
stimulerande arbete och utbildningsmöjligheter, god service, trivsamma grönområden och goda 
kommunikationer. Stadsmiljön ska vara trygg och tillgänglig för alla, utan fysiska och sociala barriärer. 
Solnaborna ska kunna forma sina liv efter sina förutsättningar och trygga sin försörjning genom eget arbete. Den 
service som Solna stad finansierar ska finnas som ett naturligt stöd för de solnabor som behöver den under livets 
olika skeden. 

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

Solna ska vara en mångsidig och upplevelserik stad, som ökar regionens attraktionskraft. Här ska storstadens puls 
samspela med det lugn som närheten till natur och vatten ger. Staden ska ha en internationell prägel och vara en 
mötesplats för människor med olika bakgrund, en importhamn för nya idéer och ett centrum för upplevelser. 
Här ska alla ges möjlighet att förverkliga sina livsdrömmar och allas potential tas tillvara i stadens och regionens 
utveckling. 

Nämndmål 

Nämndmålen pekar ut kommunfullmäktiges övergripande prioriteringar och strategiska ställningstaganden för 
respektive nämnd. Nedan beskrivs nämndens huvudsakliga aktiviteter per respektive nämndmål och vilka mått 
som används för att beskriva måluppfyllelsen under 2023. 

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

resurser med målet att motverka långvarigt behov av ekonomiskt bistånd. 

Aktiviteter Beskrivning 

Erbjuda tidiga insatser Erbjuda tidiga insatser för att motverka att någon går sysslolös 
en längre tid. Säkerställa att klienter i ett tidigt skede får 
information om vilka insatser som finns både hos 
arbetsmarknadsgruppen och vid andra enheter.  
Främja samverkan med andra aktörer så som förvaltningen för 
arbetsmarknad, kultur och fritid och ett ökat användande av 
samordnad individuell plan (SIP). 

Arbeta för ökad klientkontakt och delaktighet Hålla täta möten med klienter i syfte att bygga relationer och 
skapa möjligheter för förändringsarbete.  
Hembesök ska ske i så stor utsträckning som möjligt för att få en 
större förståelse för klientens livssituation och behov så att en 
realistisk målbild kan formuleras.  
Det ska i varje ärende finnas en handlingsplan med tydliga krav 
och en gemensam planering.    
Nyttja nätverksteamet för ökad delaktighet för klienten och dess 
nätverk. 

Öka genomströmningen på offentligt skyddat arbete (OSA) och 
utöka arbetsmarknadsgruppens verksamhet 

Ge stöd till de personer som idag har offentligt skyddat arbete att 
ta sig vidare till annan anställning, så att platserna frigörs till nya 
personer. Grundtanken att alla behövs ska vara vägledande och 
nämnden ska skapa förutsättningar för de klienter som har 
arbetsförmåga att bidra med det de kan. 

Erbjuda extra stöd till klienter med komplex problematik Förnya grundutredningen minst en gång per år och erbjuda 
särskilda utrednings- och stödinsatser till klienter som saknar 
arbetsförmåga.  
Nyttja och utveckla samverkan med läkare, psykolog och 
arbetsmarknadsgruppen för att utreda klienters arbetsförmåga 
och vilken typ av sysselsättning som är möjlig. 

. 

Mått 

Antal hushåll som får ekonomiskt bistånd under senaste 12 månaders perioden 

Antal hushåll som får ekonomiskt bistånd varje månad under senaste 12 månaders perioden 

Antal personer inskriva i insatser hos arbetsmarknadsgruppen under perioden 

Antal personer utskriva från arbetsmarknadsgruppen till självförsörjning 
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Socialnämnden ska utveckla arbetet med hållbara lösningar på hemmaplan för personer 

med missbruk och/eller psykisk funktionsnedsättning med individen i fokus. 

Aktiviteter Beskrivning 

Utveckla och individanpassa vuxenenhetens insatser Utveckla och individanpassa vuxenenhetens insatser för att öka 
öppenvårdens flexibilitet och förutsättningar att möta den 
enskildes behov. 
Att använda strukturerade utrednings- och 
bedömningsinstrument ger underlag för att strategiskt planera 
insatser, arbeta mot uppsatta mål och tydliga uppdrag samt ökar 
förutsättningarna för att mäta effekterna av en beslutad åtgärd. 

Främja användning av hjälpmedel för kognitivt stöd och 
kommunikation 

Genom digitala lösningar och hjälpmedel kan medborgares 
förutsättningar till delaktighet i samhället stärkas och bidra till en 
mer självständig vardag. 
Fortsätta nämndens satsning på digitalt stöd som komplement till 
fysiska besök och en ökad kunskap om att använda digitala 
hjälpmedel. 

Arbeta för ett ökat brukarinflytande Den enskilde brukaren och/eller dennes nätverk ska ges 
möjlighet att vara delaktiga i planering och genomförande av 
insatser.  
Verksamheten ska samverka med brukarföreningar i syfte att 
öka brukarens påverkan på verksamhetens utveckling och 
utformning. 

Erbjuda gruppaktiviteter Gruppaktiviteter som anordnas både inom ramen för ordinarie 
arbete på vuxenenheten och i projektform syftar till att bryta 
isolering och främja rehabilitering och hälsa. 

. 

Mått 

Antal i biståndsbedömd sysselsättning bland personer med missbruk och/eller psykisk funktionsnedsättning 

Antal i öppenvårdsinsatser bland personer med missbruk och/eller psykisk funktionsnedsättning 

Socialnämnden ska säkerställa att barn och ungdomar inte far illa. 
Aktiviteter Beskrivning 

Utifrån Barnkonventionen ta fram aktiviteter som stärker barns 
delaktighet 

En miniversion av "Ord & bild" ska tas fram för att avvändas vid 
avslut av insats och läggas in som mall i verksamhetssystemet 

Samverka med skolnämnden kring omfattande skolfrånvaro Fortsätt utveckla samverkan med skolnämnden kring barn och 
ungdomar med omfattande skolfrånvaro och se över befintliga 
rutiner. 
Se över samverkansöverenskommelsen mellan barn- och 
utbildningsförvaltningen (BUF) och socialförvaltningens barn- 
och ungdomsenhet.  
Anordna informationstillfällen för Solnas grundskolor och 
friskolor om anmälningsplikten och rutiner för samverkan. 

Stärka nämndens nätverksarbete Arbeta aktivt med de resurser som finns i familjers nätverk. 
Nätverksteamet är omorganiserat sedan augusti 2022. Rutin för 
nätverksteamet kommer ses över och kompletteras i syfte att i 
större utsträckning arbeta med nätverk parallellt med utredning 
och öppenvårdsinsatser. 
Utvärdera projektet gällande Signs of Sucess. 

. 

Mått 

Antal barn och ungdomar som är aktuella för insats inom socialtjänsten 

Antal orosanmälningar till socialtjänsten avseende barn och unga 

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

ett helhetsperspektiv, i bred samverkan med andra nämnder, myndigheter och frivilliga 

krafter. 
Aktiviteter Beskrivning 

Arbeta utifrån ett familjeorienterat arbetssätt Säkerställa att insatser ges med ett helhetsperspektiv och med 
en samverkan inom den egna nämnden. Alla enheter ska arbeta 
utifrån ett familjeorienterat arbetssätt.  
Ta vara på de kompetenser som finns inom den egna nämnden 
genom resurssamråd och samordnad familjeplan i ärenden som 
är aktuella på flera enheter. 

Arbeta för en sammanhållen rehabilitering för personer med 
samsjuklighetsproblematik 

Nämnden ska verka för en god samverkan i ärenden med 
samsjuklighetsproblematik som är i behov av en sammanhållen 
rehabilitering med parallellt stöd från regionen och 
socialtjänsten. I ärenden med komplex problematik samordnas 
och anpassas socialtjänstens egna insatser utifrån individen. 
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Aktiviteter Beskrivning 

Samordna nämndens arbetsmarknadsinsatser Utveckla den interna samverkan i syfte att skapa bättre 
förutsättningar för personer i biståndsbedömd sysselsättning att 
gå vidare till arbetslivsinriktade insatser. 
Nämnden ska samverka och ha regelbundna möten med 
arbetsförmedlingen och förvaltningen för arbetsmarknad, kultur 
och fritid. Syftet är att samordna befintliga insatser för att kunna 
möta individuella behov så att fler kommer ut i arbete. 

. 

Mått 

Mått kopplat till detta nämndmål saknas 

Löpande verksamhet enligt reglemente 

Vid sidan av nämndens verksamhet utifrån nämndens nämndmål, finns även en löpande verksamhet utifrån det 
av kommunfullmäktige beslutade reglementet för respektive nämnd. 

Ekonomi 

Driftbudget, nämnd 

Kommunstyrelsen i Solna stad beslutade i juni att nämnderna får en generell uppräkning av ramarna med 2 
procent för 2023 och därefter 1 procent för åren 2024 - 2025. 

Solna stad har sedan 2004 haft en konsekvent och enhetlig modell för att årligen justera nämndernas ekonomiska 
ramar utifrån verksamheternas behov. Med beaktande av ett långsiktigt scenario för staden har nämnderna fått 
en årlig generell uppräkning av ramarna som kompensation för löne- och prisutveckling. Uppräkningen har 
årligen justerats för att nämnderna ska ha ett långsiktigt och enhetligt uppdrag att effektivera sin verksamhet, 
vilket är en förutsättning för en god ekonomisk hushållning. 

Inflationstakten är för närvarande hög men bedöms ligga på en lägre nivå under 2024 - 2025. 

Nämnden gör bedömningen att det finns goda förutsättningar att nå tilldelad budgetram som för 2023 är 
231,4 mkr. 

  

mkr Budget 2023 Budget 2022 Förändring 

Intäkter 45,8 44,6 -1,2 

Kostnader -277,2 -270,8 6,4 

Nettokostnader -231,4 -226,2 5,2 

Driftbudget, per verksamhet 

Kommunstyrelsen i Solna stad, beslutade i juni, att nämnderna får en ökad ram jämfört med budget 2022 
motsvarande 5,2  mkr vilket ger en justerad budgetnivå motsvarande 231,4 mkr (226,2 mkr). 

Nämnden har tillfört en kostnadsökning för samtliga områden motsvarande 2 %. 

  

mkr Budget 2023 Budget 2022 Förändring 

Stab och central ledning -17,7 -17,3 0,4 

Vuxenenheten -74,6 -72,9 1,7 

Ekonomi- och arbetsmarknadsenheten -48,5 -47,4 1,1 

Barn- och ungdomsenheten -90,6 -88,6 2,0 

Summa nettokostnader -231,4 -226,2 5,2 

Investeringsbudget 

Nämndens investeringsbudget för 2023 uppgår till 0,1 mkr vilket är en minskning med 0,1 mkr jämfört med 
2022. 

mkr Budget 2023 Budget 2022 Förändring 

Kapitalinventarier 0,1 0,2 -0,1 

Summa 0,1 0,2 -0,1 



 

9 

S
o

cialn
äm

n
d
en

 - V
erk

sam
h
etsp

lan
 o

ch
 b

u
d

g
et 2

0
2

3
 

 

Taxor och avgifter 

Inför 2023 föreslås beslut om en avgift gällande tobaksfria nikotinprodukter. Avgiften blir samma som 
tillsynsavgiften för tobak, elektroniska cigaretter och receptfria läkemedel det vill säga. 2,15 procent av aktuellt 
prisbasbelopp. 

I de fall en näringsidkare har ansökt/anmält försäljning av tobak, elektroniska cigaretter och påfyllnadsbehållare, 
folköl och receptfria läkemedel reduceras varje avgift med 25 procent. 

Nämndens taxor och avgifter 

Taxor och avgifter Beslutad Status Datum för nytt 
beslut 

Gäller från och 
med 

Tillsyn försäljning av tobaksfria 
nikotinprodukter 

 Ny 2022-11-28 2023-01-01 

Familjerådgivning KF 2012-11-26 Oförändrad  2013-01-01 

Serveringstillstånd KF 2014-12-15 Oförändrad  2015-01-01 

Tillstånd att bedriva tobaksförsäljning KF 2019-05-27 Oförändrad  2019-07-01 

Tillsyn försäljning av tobak, elektroniska 
cigaretter och påfyllnadsbehållare, folköl och 
receptfria läkemedel 

KF 2018-11-26 Oförändrad  2019-01-01 

Väsentliga personalförhållanden 

Nämnden bedriver kontinuerligt utvecklingsarbete för att säkra kompetensförsörjningen och vara en attraktiv 
arbetsgivare med engagerade medarbetare. Nedan beskrivs de huvudsakliga aktiviteterna inom 
medarbetarperspektivet under 2023 utifrån fokusområden. 

Nämnden bedriver kontinuerligt utvecklingsarbete för att säkra kompetensförsörjningen och vara en bra 
arbetsgivare med engagerade medarbetare. Verksamheten ska sträva efter ständiga förbättringar med delaktighet 
från medarbetare. Medarbetarundersökning, andra kartläggningar, riskbedömningar och avslutningssamtal 
används för att ta fram relevanta åtgärder som berör arbetsmiljö, arbetssätt eller utvecklingsarbete. 

All rekrytering genomförs med hjälp av kompetensbaserad rekryteringsmetodik. Rekryteringsläget för 
socialsekreterare är förhållandevis stabilt och i nuläget finns inget som tyder på att rekryteringsläget inom 
nämnden ska försämras. 

Nämndens verksamhet ska vara kunskapsbaserad och en utmaning är att ständigt möta förändrade krav på och 
behov av kompetensutveckling för medarbetare på ett effektivt och ändamålsenligt sätt. Förvaltningens 
kompetensutvecklingsplan utgör grunden för arbetet. 

Tvärsektoriella frågor 

I Solna stads verksamhetsplan och budget har de tvärsektoriella frågorna - internationellt arbete, 
likabehandlingsarbete samt miljö- och klimatarbetet - integrerats i stadens styrsystem. Utgångspunkten är att 
arbetet med de tvärsektoriella frågorna ska bidra till stadens vision och mål. Nämnderna har uppgiften att i 
arbetet med verksamhetsplan och budget inkludera tvärsektoriella aktiviteter, som effektivt stödjer nämndens 
måluppfyllelse. 

Internationellt 

Nämndens internationella arbete är en metod för verksamhets- och kvalitetsutveckling. Nedan beskrivs det 
huvudsakliga internationella arbetet under 2023. 

Nämnden lyfter in det internationella perspektivet i kvalitetsarbete och verksamhetsutveckling genom att ge 
nämndens medarbetare möjlighet att hämta inspiration och idéer från andra länder i Europa med syfte att 
utveckla den egna verksamheten. Detta återkopplas till övrig personal genom muntlig redogörelse vid en 
inspirationsfrukost och skriftliga rapporter. Nämnden tar också emot studiebesök från andra länder och deltar i 
internationella konferenser som motsvarar nämndens behov. 

Likabehandling 

Nämndens likabehandlingsarbete syftar till att säkra att alla medborgare får likvärdigt bemötande och service. 
Arbetet bidrar på detta sätt till att utveckla nämndens verksamhet och dess kvalitet. Nedan beskrivs det 
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huvudsakliga likabehandlingsarbetet under 2023. 

Likabehandling är en central del av nämndens värdegrund och ska bidra till att förändra normer som leder till att 
människor känner sig exkluderade genom att synliggöra och ifrågasätta normer och privilegier. Nämndens 
värdegrund grundar sig på helhetssyn, människors lika värde, tro på individens egen förmåga och 
professionalism. Utbildningstillfällen kring nämndens värdegrund hålls två gånger per år. Detta ska, förutom att 
ge ökad kunskap, ge möjlighet att granska och processa den egna positionen. 

Likabehandlingsperspektivet genomsyrar det dagliga arbetet och ska finnas med i ärendedragning liksom i all 
handledning. 

Miljö och klimat 

Nämndens miljö- och klimatarbete utgår från stadens miljöpolicy med tillhörande strategier inom miljöområdet 
samt nämndens nämndmål. Nedan beskrivs de huvudsakliga aktiviteterna inom miljö- och klimatområdet under 
2023 utifrån miljöpolicyns fokusområden. 

Genom källsortering, inklusive matavfall, finns redan idag en effektiv kretsloppsanpassad avfallshantering i alla 
nämndens verksamheter. Vid inköp av livsmedel ska i första hand ekologiska och KRAV-märkta alternativ väljas. 

I enlighet med stadens miljöpolicy och stadens inriktning om klimatneutrala resor och transporter har 
medarbetarna tillgång till tjänstecyklar, cykelpool samt en förvaltningsgemensam bilpool med miljöklassade bilar. 
Medarbetarna uppmanas till ett hållbart resande även när andra alternativ behövs. 

Översynen av det interna behovet av leasingbilar i bilpoolen som påbörjades under 2020 och har lett till en 
reducering av fordonsflottan med tre fordon, från sju till fyra. Översynen av behovet kommer fortsätta under 
2023 med strävan efter att på sikt minska antalet bilar ytterligare samt att de kvarvarande bilarna ska vara el- eller 
hybridbilar. Även bland arbetsmarknadsgruppens fordonsflotta fortsätter nämnden att succesivt att byta ut 
bensindrivna bilar mot elbilar. 

För att få ökad kännedom om miljöpåverkan i vardagen erbjuds alla nyanställda en grundläggande 
miljöutbildning. Information till medarbetare om klimatpåverkan och stadens miljöarbete kommer även erbjudas 
under året, bland annat genom föreläsningar och informationsutskick. Miljö och klimat kommer även fortsatt 
vara en återkommande punkt under arbetsplatsträffar. 

Förväntad utveckling 

Utsikterna på arbetsmarknaden har förbättrats och Arbetsförmedlingen bedömer att arbetslösheten fortsätter att 
minska under 2023. De långtidsarbetslösa möter dock en kärvare situation på arbetsmarknaden, då allt fler i 
arbetsför ålder är utan arbete under en allt längre tid. Samtidigt har samverkan med Arbetsförmedlingen 
försvårats med anledning av deras omorganisering och det är svårt att få en effektiv samverkan. Ekonomi- och 
arbetsmarknadsenheten lyckas generellt bra med att erbjuda olika arbetsmarknadsinsatser men det blir svårare 
och svårare att hjälpa de klienter som står längst från arbetsmarknaden till egen försörjning. 

Ökningen av inkommande aktualiseringar har mattats av under 2022. Ärenden gällande barn har minskat något 
och för ungdom ökat något. Det går i dagsläget inte att säga om det är en tillfällig avstanning och att 
anmälningarna kommer att öka framöver eller om det är en trend som brutits. Bland aktualiseringarna märks 
främst skolfrånvaro och psykisk ohälsa vilket gör fortsatt samverkan med barn- och förskolenämnden samt 
skolnämnden viktig. En utmaning framöver kommer vara samverkan med barn- och ungdomspsykiatrin som har 
en hög arbetsbelastning och står inför stora omorganisationer. 

Regeringen har tillsatt en särskild utredare där uppdraget är att föreslå hur samordnade insatser när det gäller 
vård, behandling och stöd kan säkerställas för barn, unga och vuxna personer med samsjuklighet i form av 
missbruk och beroende, samt annan psykiatrisk diagnos eller närliggande tillstånd. Förslaget har lämnats till 
regeringen och kan resultera i större förändringar avseende ansvarsfördelningen för framförallt behandling 
mellan region och kommun. Ett tilläggsuppdrag har formulerats till den särskilda utredaren att lämna förslag på 
en hopslagning av LVM-lagstiftningen med LPT-lagstiftningen. 

Antalet nätverkshem har ökat både för barn och ungdomar utifrån nämndens arbete med nätverk och Signs of 
Safety. Arbetet med Signs of Safety/Signs of Success och nätverksarbete behöver fortsätta utvecklas för att 
kunna ge barn och ungdomar möjlighet att växa upp inom sitt nätverk. Ett studiebesök i Belgien i november 
2022 förväntas öka kunskaper i hur nämnden kan hitta, involvera och mobilisera familjers privata nätverk, göra 
familjers privata nätverk till en naturlig del av våra utredningar och hur nätverksarbete kan vara ett alternativ till 
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professionella insatser. Det nystartade nätverksteamet kommer erhålla fördjupade kunskaper i det arbetssätt som 
nämnden implementerar och förväntas bidra till att nätverksarbetet intensifieras. 

Socialdepartementet har gett en utredare i uppdrag att analysera och föreslå införandet av en ny aktivitetsplikt, 
det vill säga ett krav på deltagande i heltidssysselsättning för personer med försörjningsstöd. Aktivitetsplikten ska 
rikta sig till arbetslösa med försörjningsstöd. Syftet med en aktivitetsplikt är att ge individer ytterligare stöd för att 
närma sig arbetsmarknaden genom aktiviteter som bidrar till att bryta isolering, främja integration och minska 
ohälsa. En ny aktivitetsplikt ska inte ersätta befintliga utbildnings- och arbetsmarknadsinsatser, utan fungera som 
ett komplement så att individen får en meningsfull heltidssysselsättning. 

Ett nytt it-stöd för utskrivning från sluten hälso- och sjukvård ska ersätta WebCare. Det kommer också att 
införas i verksamheter som tidigare inte har använt något it-stöd för utskrivning från slutenvården. Det nya 
verktyget ska bidra till en trygg och säker utskrivningsprocess, med minskad manuell hantering för medarbetarna. 
Införandet planeras att genomföras under första kvartalet 2023. 

Regeringen har gett Socialstyrelsen ett uppdrag att kartlägga och analysera nuvarande system med personligt 
ombud till vissa personer med psykiska funktionsnedsättningar. Kartläggningen ska omfatta för- och nackdelar 
med nuvarande system, bland annat lämpligheten i att verksamheten regleras genom en förordning och ett 
statsbidrag. 

Det pågår, i olika skeden, flera utredningar med fokus på åtgärder för att förebygga och motverka kriminalitet 
som troligtvis kommer påverka socialtjänstens arbete med barn och ungdomar framöver. Synen på vad som är 
förebyggande, vård, behandling eller straff kommer avgöra hur ansvaret fördelas mellan olika myndigheter; 

• För att säkerställa att kommunerna arbetar brottsförebyggande på ett effektivt och kunskapsbaserat sätt 
har regeringen föreslagit att kommunernas ansvar för brottsförebyggande arbete regleras i lag. Den nya 
lagen föreslås träda i kraft den 1 juli 2023. 

• Regeringen har tillsatt en utredning som ska ta fram förslag på hur en ordning med 
ungdomskriminalitetsnämnder kan införas i Sverige. Utgångspunkt för uppdraget är de 
ungdomskriminalitetsnämnder som finns i Danmark och som syftar till tidigare, mer samordnade och 
konsekventa insatser mot ungdomskriminaliteten. 

• Socialdepartementet har gett en utredare i uppdrag att se över om det bör införas en möjlighet för 
socialnämnden att besluta om öppna insatser till vårdnadshavare utan samtycke. Syftet är att i ett tidigt 
skede kunna bryta en negativ utveckling och stärka ett starkt och stabilt föräldraskap. 

För åren 2024 och 2025 är osäkerheterna på arbetsmarknaden större och det återstår att se hur aktiviteter från 
Arbetsförmedlingen och hur en eventuell aktivitetsplikt kommer att påverka nämndens målgrupp. 

Konkurrensutsättning 

Socialnämndens insatser för barn och ungdomar är upphandlade via Adda inköpscentral (tidigare SKL 
Kommentus Inköpscentral). Upphandlingarna via Adda omfattar strukturerad öppenvård, konsulentstödd 
familjehemsvård samt hem för vård och boende (HVB) samt stödboende. 

Insatser för vuxna personer med missbruk och personer med psykisk funktionsnedsättning är upphandlade via 
Adda. Upphandlingarna omfattar HVB och andra boendeformer för personer med missbruksproblematik, 
stödboende samt boende för personer med psykisk funktionsnedsättning i form av HVB, hem för viss annan 
heldygnsvård samt träningslägenheter och särskilt boende. 

Grupp- och träningsbostäder för vuxna personer med psykisk funktionsnedsättning är upphandlat och drivs på 
entreprenad. 

Nya leverantörer kvalificerar sig löpande till avtalen gällande familjerådgivning samt boendetjänster för 
ensamkommande barn och ungdomar. 

De avtal som nu är upphandlade via Adda och Stockholms Inköpscentral (STIC) kommer under det kommande 
året att ersättas av en nationell motsvarighet. De nya avtalen kommer att vara avtal mellan Adda Inköpscentral 
och leverantör vilket innebär att alla kommuner som är anslutna till Adda, där ibland Solna, har möjlighet att 
avropa från avtalet. Detta innebär att nämnden inte kommer fatta något beslut om förfrågningsunderlag eller 
tilldelningsbeslut. Tjänstemän på förvaltningen deltar i referensgrupper för respektive upphandling och bevakar 
nämndens intressen. 
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Befintliga avtal som ska upphandlas på nytt 

Avtalsbeteckning Diarienummer 

Nämnden har inga befintliga avtal som ska upphandlas på nytt 2023  

Nya upphandlingsbehov samt större avrop på befintliga ramavtal 

Nya upphandlingsbehov 

Nämnden har inga nya upphandlingsbehov för 2023 

Löpande avrop på ramavtal gällande insatser för barn och unga, insatser för vuxna med missbruksproblematik 
samt insatser inom socialpsykiatri kommer att göras under året. 

Intern kontroll 

Varje nämnd ansvarar för intern kontroll inom sitt verksamhetsområde enligt kommunfullmäktiges reglemente. 
En god intern kontroll bidrar till att säkerställa att verksamheten bedrivs ändamålsenligt, kostnadseffektivt och 
säkert. 

I samband med verksamhetsplan och budget ska varje nämnd ta fram en internkontrollplan för nästa år som 
beskriver väsentliga risker i verksamheten. Riskerna sorteras in i en av fyra kategorier: styrning, medarbetare, 
ekonomi och verksamhetsprocesser. Riskerna kopplas sedan till en process eller rutin. Verksamheten ska bedöma 
sannolikheten för och konsekvensen av om en risk skulle inträffa. Bedömningen redovisas som ett riskindex 1-
16, där 16 är hög risk. Internkontrollplanen beskriver kontrollmoment för hur verksamheten ska kontrollera att 
risken inte har inträffat. Internkontrollplanen följs upp i samband med delårsrapport och årsredovisning. 

Internkontrollplan 

Kategori Process/Rutin Riskindex Risker Kontrollmoment 

Verksamhetsprocesser Handläggning av 
ärenden som rör 
tvångsvård enligt Lag 
(1990:52) med 
särskilda 
bestämmelser om vård 
av unga (LVU) 

12 Handläggning görs inte i 
enlighet med gällande 
lagstiftning, riktlinjer och 
rutiner. I ärenden som 
avser tvångsinsatser enligt 
LVU är brukare och 
anhöriga särskilt utsatta 
vilket ställer extraordinära 
krav på korrekt 
handläggning. 

Kontroll genom stickprov att 
handläggning av ärenden 
gällande tvångsvård enligt LVU 
görs korrekt. 

Förhandsbedömningar 
gällande barn och 
ungdomar 

12 Förhandsbedömningar görs 
inte inom lagstadgad 
tidsfrist. Om inte lagstiftning 
och riktlinjer/rutiner följs kan 
det innebära att enskilda 
inte får lämpliga insatser 
eller inte får sådana i tid. 

Kontroll av samtliga 
förhandsbedömningar att tidsfrist 
hålls samt att eventuella 
förlängningar har ett giltigt beslut. 

Utredningstider 
gällande barn och 
ungdomar 

9 Utredningstider håller inte 
lagstadgade tidsfrister. Om 
inte utredningstider hålls 
kan det innebära att 
enskilda inte får adekvata 
insatser i tid. 

Kontroll av samtliga utredningar 
att tidsfrist hålls samt att 
eventuella förlängningar har ett 
giltigt beslut. 

Skolgång för 
familjehemsplacerade 
barn 

9 Familjehemsplacerade 
barns skolgång följs inte 
upp. Om inte uppföljning av 
skolgången görs finns risk 
att barnet inte får sina 
rättigheter och behov 
tillgodosedda samt de 
eventuella extra resurser 
och stöd som behövs för att 
få godkända betyg. 
Framgång i skolan är en 
viktig skyddsfaktor för 
barnets framtida utveckling. 

Kontroll av dokumentation att 
skolgången för 
familjehemsplacerade barn följs 
upp. 

Handläggning av 
ärenden som rör 
tvångsvård enligt Lag 
(1988:870) om vård av 
missbrukare i vissa fall 
(LVM) 

12 Handläggning görs inte i 
enlighet med gällande 
lagstiftning, riktlinjer och 
rutiner. Om detta fallerar är 
risken påtaglig att personer 
inte får nödvändig hjälp och 

Kontroll via stickprov att 
handläggning av ärenden som 
rör tvångsvård görs i enlighet 
med gällande lagstiftning, 
riktlinjer och rutiner. 
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Kategori Process/Rutin Riskindex Risker Kontrollmoment 

stöd. I ärenden som avser 
tvångsinsatser enligt LVM 
är brukare och anhöriga 
särskilt utsatta vilket ställer 
extraordinära krav på 
korrekt handläggning. 

Förhandsbedömningar 
vid orosanmälningar 
gällande vuxna 

12 Förhandsbedömningar vid 
orosanmälningar gällande 
vuxna med missbruk eller 
psykisk 
funktionsnedsättning 
inklusive bedömning om 
eventuell LVM-utredning 
görs inte korrekt. I ärenden 
som avser tvångsinsatser 
enligt LVM är brukare och 
anhöriga särskilt utsatta 
vilket ställer extraordinära 
krav på korrekt 
handläggning. 

Kontroll av dokumentation att 
förhandsbedömningar gällande 
vuxna med missbruk görs 
korrekt. 

Gemensamma 
handlingsplaner i 
ärenden där klienten 
är aktuell vid både 
Ekonomi- och 
Vuxenenheten. 

9 Gemensamma 
handlingsplaner saknas. 
Avsaknad av gemensamma 
handlingsplaner kan 
innebära att rehab- och 
behandlingsprocessen 
försvåras och att insatsens 
mål inte uppnås. 

Kontroll via stickprov att 
gemensamma handlingsplaner 
finns upprättade. 

Barnkonsekvensanaly
ser 

12 Barnkonsekvensanalyser 
genomförs inte inför beslut. 
Barnperspektivet tillämpas 
inte och barnets intressen 
beaktas inte. 

Kontroll via stickprov att 
barnkonsekvensanalys 
upprättats. 

Genomförandeplaner 
avseende 
verkställighet av 
biståndsbedömda 
insatser. 

12 Genomförandeplaner 
upprättade av utförare i 
både egen regi och av 
upphandlade utförare 
saknas vilket kan innebära 
att beslutade insatser inte 
genomförs som planerat. 

Kontroll via stickprov att 
genomförandeplaner finns 
upprättade. 

Kontinuitet för brukare 12 Personalomsättning kan 
innebära handläggarbyten 
för brukaren vilket kan 
skapa oro och minskad 
kontinuitet i insatser. 

Kontroll via enkät till ny 
handläggare om tillräckliga 
åtgärder vidtagits för att säkra 
kontinuitet 

Uppföljning av beslut 
från domstol som går 
nämnden emot. 

12 Beslut följs inte upp inom 
nämnden. Om nämnden 
fattat felaktiga beslut 
riskerar dessa att upprepas 
vilket kan ge negativa 
konsekvenser både för 
verksamhet och brukare. 

Kontroll av att beslut från 
domstol som går nämnden emot 
följs upp inom verksamheten. 

Placering av barn och 
unga i tillståndspliktig 
verksamhet 

12 Placering av barn- och 
ungdomar sker i 
verksamheter som inte har 
ett aktuellt tillstånd att 
bedriva sin verksamhet. 

Kontroll av att placering av barn 
och unga sker i verksamhet som 
har tillstånd att bedriva sin 
verksamhet. 

Placering av barn och 
unga i jourhem 

12 Barn och ungdomar 
placeras i jourhem som inte 
är godkända av en 
socialnämnd. 

Kontroll av att placering av barn 
och unga sker i jourhem som är 
godkända av en nämnd. 
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Signatur 

Gemensamma 
familjerättsnämnden 

 

 

§ 31 

Verksamhetsplan och budget 2023 (GFN/2022:1) 
 

Beslut 
Gemensamma familjerättsnämnden för Solna, Sundbyberg och Ekerö 
fastställer förvaltningens förslag till verksamhetsplan och budget 
inklusive mål, ekonomiska ramar, konkurrensplan och internkontrollplan. 
 
Sammanfattning 
Kommunstyrelsen har tagit fram ett planeringsunderlag som innehåller 
ekonomiska ramar och ett övergripande mål för familjerättsnämnden. 
Målet är att familjerättsnämnden ska säkerställa att föräldrar kan komma 
överens om bra lösningar för sina barn utifrån barnens behov och 
rättigheter. 

För att uppnå målet kommer nämnden bland annat fortsätta sin satsning 
på Signs of Safety och utveckla metoden med hjälp av metodstödjare. 
Signs of Safety kommer även implementeras på arbetet med vårdnads-, 
boende- och umgängesutredningar för att öka kvaliteten i dessa. 

Nämnden har i planeringsunderlaget fått en generell uppräkning av 
ramarna med 2 procent för 2023 och 1 procent för åren 2024 -2025. 

Familjerättsnämnden har en volymberäknad ram som tar hänsyn till 
demografiska förändringar. Med en bruttokostnad beräknad till 9,6 mkr 
och en preliminär beräkning för 2023 är 49,6 procent för Solna, 38,0 
procent för Sundbyberg och 13,0 procent för Ekerö. 

I avtal har kommunerna överenskommit om att hälften av kostnaderna 
fördelas efter antalet invånare i respektive kommun två år före aktuellt 
verksamhetsår. Den andra hälften fördelas utifrån antalet ärenden (enligt 
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 Signatur  

Socialstyrelsens statistik) under de senaste tre åren räknat till och med 
två år före aktuellt verksamhetsår. 

 



SOLNA STAD  
Socialförvaltningen  
 
FÖRHANDLINGSPROTOKOLL MBL § 11  
 
Ärende: Verksamhetsplan för Socialnämnden och Gemensamma familjerättsnämnden år 

2023 
Plats:  Teamsmöte  
Tid: 2022-10-04 kl. 10  
 
Närvarande:  
 
För arbetsgivaren: 
Ann-Charlotte Fager, socialchef 
 
För arbetstagarparten: 
Annika Engberg Lordin, Vision 
Jeanette Hjalmarsson, Marie Svärd, Kommunal 
Akademikerförbundet SSR kallade ej närvarande 
 
§ 1 
Arbetsgivaren har kallat till förhandling med anledning av förslag till budget och 
verksamhetsplan 2023 för Socialnämnden och Gemensamma familjerättsnämnden. Ann-
Charlotte Fager redogör för budgetförslagen. Solna stad har sedan 2004 haft en konsekvent 
och enhetlig modell för att årligen justera nämndernas ekonomiska ramar utifrån 
verksamheternas behov. Med beaktande av ett långsiktigt scenario för staden har nämnderna 
fått en årlig generell uppräkning av ramarna som kompensation för löne- och prisutveckling. 
Uppräkningen har årligen justerats för att nämnderna ska ha ett långsiktigt och enhetligt 
uppdrag att effektivera sin verksamhet, vilket är en förutsättning för en god ekonomisk 
hushållning. Inflationstakten är för närvarande hög men bedöms ligga på en lägre nivå under 
2024 - 2025.  
Socialnämnden 
För att uppfylla målen kommer nämnden bland annat fokusera på sysselsättning och 
arbetsmarknadsinsatser. Grundtanken att alla behövs ska vara vägledande och nämnden ska 
skapa förutsättningar för de klienter som har arbetsförmåga att bidra med det de kan. Att 
delta i en sysselsättning eller arbetsmarknadsinsats bryter isolering, främjar rehabilitering 
och skapar förutsättningar för att på sikt nå egenförsörjning. Nämnden kommer även att 
fortsätta sin satsning på nätverksarbete. Nätverksarbetet syftar till att skapa ett 
helhetsperspektiv och att de resurser som finns runt klienten tas till vara på. För barn och 
ungdomar innebär det främst att genom säkerhetsplaneringar ta tillvara de resurser som finns 
i familjers nätverk och hitta lösningar på hemmaplan så att barn och ungdomar, när det är 
möjligt, kan växa upp inom sina nätverk. För vuxna innebär det ett stärkt brukarinflytande 
och delaktighet samt en gemensam planering och individanpassade insatser. Nämnden gör 
bedömningen att det finns goda förutsättningar att nå tilldelad budgetram som för 2023 är 
231,4 mkr. 
Gemensamma familjerättsnämnden 
Målet är att familjerättsnämnden ska säkerställa att föräldrar kan komma överens om bra 
lösningar för sina barn utifrån barnens behov och rättigheter. För att uppnå målet kommer 
nämnden bland annat fortsätta sin satsning på Signs of Safety och utveckla metoden med 
hjälp av metodstödjare. Signs of Safety kommer även implementeras på arbetet 
med vårdnads-, boende- och umgängesutredningar för att öka kvaliteten i dessa. Nämnden 



har i planeringsunderlaget fått en generell uppräkning av ramarna med 2 procent för 2023 
och 1 procent för åren 2024–2025. Familjerättsnämnden har en volymberäknad ram som tar 
hänsyn till demografiska förändringar. Med en bruttokostnad beräknad till 9,6 mkr och en 
preliminär beräkning för 2023 är 49,6 procent för Solna, 38,0 procent för Sundbyberg och 
13,0 procent för Ekerö. I avtal har kommunerna överenskommit om att hälften av 
kostnaderna fördelas efter antalet invånare i respektive kommun två år före aktuellt 
verksamhetsår. Den andra hälften fördelas utifrån antalet ärenden (enligt Socialstyrelsens 
statistik) under de senaste tre åren räknat till och med två år före aktuellt verksamhetsår. 
 
§ 2 
Vision och Kommunal har inget att erinra mot förslagen. 
§ 3 
Parterna konstaterar att arbetsgivaren fullgjort sin förhandlingsskyldighet jämlikt § 11 MBL 
samt att förhandlingarna avslutas den 4 oktober. 
 
Justeras: 
För arbetsgivaren      För Arbetstagarorganisation 
 
 
Ann-Charlotte Fager, socialchef    Annika Engberg Lordin 
 
        Jeanette Hjalmarsson 
 
        Marie Svärd     
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Tjänsteskrivelse 2022-10-03 Socialförvaltningen 
 GFN/2022:1 

 
 
 

Verksamhetsplan och budget 2023 
 

Förslag till beslut 
Gemensamma familjerättsnämnden för Solna, Sundbyberg och Ekerö fastställer 
förvaltningens förslag till verksamhetsplan och budget inklusive mål, ekonomiska 
ramar, konkurrensplan och internkontrollplan. 
 
Sammanfattning 
Kommunstyrelsen har tagit fram ett planeringsunderlag som innehåller 
ekonomiska ramar och ett övergripande mål för familjerättsnämnden. Målet är att 
familjerättsnämnden ska säkerställa att föräldrar kan komma överens om bra 
lösningar för sina barn utifrån barnens behov och rättigheter. 

För att uppnå målet kommer nämnden bland annat fortsätta sin satsning på Signs 
of Safety och utveckla metoden med hjälp av metodstödjare. Signs of Safety 
kommer även implementeras på arbetet med vårdnads-, boende- och 
umgängesutredningar för att öka kvaliteten i dessa. 

Nämnden har i planeringsunderlaget fått en generell uppräkning av ramarna med 
2 procent för 2023 och 1 procent för åren 2024 -2025. 

Familjerättsnämnden har en volymberäknad ram som tar hänsyn till demografiska 
förändringar. Med en bruttokostnad beräknad till 9,6 mkr och en preliminär 
beräkning för 2023 är 49,6 procent för Solna, 38,0 procent för Sundbyberg och 
13,0 procent för Ekerö. 

I avtal har kommunerna överenskommit om att hälften av kostnaderna fördelas 
efter antalet invånare i respektive kommun två år före aktuellt verksamhetsår. 
Den andra hälften fördelas utifrån antalet ärenden (enligt Socialstyrelsens 
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statistik) under de senaste tre åren räknat till och med två år före aktuellt 
verksamhetsår. 

 

Handlingar 
- Tjänsteskrivelse daterad 2022-10-03 
- Verksamhetsplan och budget 2023 

 
 
 
Ann-Charlotte Fager   Anneli Malmborg 
Socialchef    Sektionschef 
 
 
Beslutet expedieras till:  
Sundbybergs stad 
Ekerö kommun
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Verksamhetsplan och budget 2023 

GEMENSAM FAMILJERÄTTSNÄMND 

GFN/2022:1, behandlas på gemensamma familjerättsnämndens sammanträde 2022-10-10. 

 

  

I 
SOLNA STAD 



 

2 

G
em

en
sam

 fam
iljerättsn

äm
n

d
 - V

erk
sam

h
etsp

lan
 o

ch
 b

u
d

g
et 2

0
2
3
 

 

Innehållsförteckning 

Förvaltningsberättelse ............................................................................................................................................................... 3 

Sammanfattning ............................................................................................................................................................. 3 

Styrning och uppföljning av den kommunala verksamheten ................................................................................. 3 

Mål och uppdrag ............................................................................................................................................................ 4 

Ekonomi ......................................................................................................................................................................... 5 

Väsentliga personalförhållanden ................................................................................................................................. 6 

Tvärsektoriella frågor .................................................................................................................................................... 6 

Förväntad utveckling..................................................................................................................................................... 7 

Konkurrensutsättning ................................................................................................................................................... 7 

Intern kontroll ................................................................................................................................................................ 8 

 

  



 

3 

G
em

en
sam

 fam
iljerättsn

äm
n

d
 - V

erk
sam

h
etsp

lan
 o

ch
 b

u
d

g
et 2

0
2
3
 

 

Förvaltningsberättelse 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsen har tagit fram ett planeringsunderlag som innehåller ekonomiska ramar och ett övergripande 
mål för familjerättsnämnden. Målet är att familjerättsnämnden ska säkerställa att föräldrar kan komma överens 
om bra lösningar för sina barn utifrån barnens behov och rättigheter. 

För att uppnå målet kommer nämnden bland annat fortsätta sin satsning på Signs of Safety och utveckla 
metoden med hjälp av metodstödjare. Signs of Safety kommer även implementeras på arbetet med vårdnads-, 
boende- och umgängesutredningar för att öka kvaliteten i dessa. 

Nämnden har i planeringsunderlaget fått en generell uppräkning av ramarna med 2 procent för 2023 och 1 
procent för åren 2024 -2025. 

Familjerättsnämnden har en volymberäknad ram som tar hänsyn till demografiska förändringar. Med en 
bruttokostnad beräknad till 9,6 mkr och en preliminär beräkning för 2023 är 49,6 procent för Solna, 38,0 procent 
för Sundbyberg och 13,0 procent för Ekerö. 

I avtal har kommunerna överenskommit om att hälften av kostnaderna fördelas efter antalet invånare i respektive 
kommun två år före aktuellt verksamhetsår. Den andra hälften fördelas utifrån antalet ärenden (enligt 
Socialstyrelsens statistik) under de senaste tre åren räknat till och med två år före aktuellt verksamhetsår. 

Styrning och uppföljning av den kommunala verksamheten 

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

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

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

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

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

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

Gemensamma familjerättsnämndens ansvarsområde 

Gemensamma familjerättsnämnden för Solna, Sundbyberg och Ekerö ger råd och stöd till separerade föräldrar 
och ansvarar för frågor som rör faderskap, adoption, skilsmässa, samarbetsavtal samt utredning om vårdnad, 
boende, och umgänge. Med den gemensamma nämnden ges bättre förutsättningar att upprätthålla och utveckla 
en god kvalitet. 

Nämndens kvalitetsdeklarationer 

Familjerätten kommer under 2022 göra en översyn av kvalitetsdeklarationen. 

Kvalitetsdeklarationer Beslutsdatum Status 

 Familjerätt   2018-09-13  Oförändrad 

   

Organisation 

Familjerätten är en gemensam verksamhet för Solna, Sundbyberg och Ekerö. Familjerätten tillhör organisatoriskt 
socialförvaltningen i Solna stad. 

Den gemensamma familjerättsnämnden består av ledamöter och ersättare från respektive kommun. 

Mål och uppdrag 

Solna stads vision och övergripande mål 

Den politiska viljeinriktningen för Solna stads framtida utveckling kommer till uttryck i en vision och fyra 
övergripande mål. Solna stads vision lyder på följande sätt: 

Solna ska vara en sammanhållen och levande stad, som växer och utvecklas hållbart för alla solnabor. Staden kännetecknas av 
trygghet och öppenhet, där allas potential tas tillvara. Vi erbjuder kunskap, kreativitet och upplevelser som ökar regionens 
attraktionskraft. 

Visionen bryts ner i fyra övergripande mål, som lyder på följande sätt: 

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

Alla verksamheter som Solna stad finansierar, oavsett utförare, ska hålla god kvalitet och hushålla med stadens 
resurser. Staden ska säkerställa att de insatta resurserna ger avsedda resultat i verksamheterna. Verksamheter 
inom välfärdens kärna ska prioriteras. Kvalitetsnivåer ska sättas och följas upp och utvärderas. Det ska vara 
ordning och reda i stadens ekonomi och verksamheterna ska hålla budget. Staden tar ansvar för framtidens 
välfärd genom att balansera kostnader för dagens verksamheter och behovet av att göra avsättningar för 
kommande investeringar. 

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

Solna ska möta efterfrågan på att leva, bo och verka i staden med ett stort utbud av bostäder, arbetsplatser och 
service. Staden ska växa hållbart i en takt som staden och solnaborna mäktar med utifrån ett ekonomiskt, socialt 
och miljömässigt perspektiv. De möjligheter som tillväxten skapar ska tillvaratas samtidigt som stadens framtida 
ekonomi tryggas, viktiga naturvärden säkras och jämlika livsvillkor skapas. Barriärer ska byggas bort och 
stadsdelarnas egna identiteter tas till vara och länkas ihop för att skapa en sammanhållen och levande stad. 

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

Solna ska erbjuda en attraktiv och trygg miljö att leva och verka i. Här ska finnas tillgång till bra boende, 
stimulerande arbete och utbildningsmöjligheter, god service, trivsamma grönområden och goda 
kommunikationer. Stadsmiljön ska vara trygg och tillgänglig för alla, utan fysiska och sociala barriärer. 
Solnaborna ska kunna forma sina liv efter sina förutsättningar och trygga sin försörjning genom eget arbete. Den 
service som Solna stad finansierar ska finnas som ett naturligt stöd för de solnabor som behöver den under livets 
olika skeden. 

Solna stad ska vara en stad som kännetecknas av mångfald, kreativitet och upplevelser. 
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Solna ska vara en mångsidig och upplevelserik stad, som ökar regionens attraktionskraft. Här ska storstadens puls 
samspela med det lugn som närheten till natur och vatten ger. Staden ska ha en internationell prägel och vara en 
mötesplats för människor med olika bakgrund, en importhamn för nya idéer och ett centrum för upplevelser. 
Här ska alla ges möjlighet att förverkliga sina livsdrömmar och allas potential tas tillvara i stadens och regionens 
utveckling. 

Nämndmål 

Nämndmålen pekar ut kommunfullmäktiges övergripande prioriteringar och strategiska ställningstaganden för 
respektive nämnd. Nedan beskrivs nämndens huvudsakliga aktiviteter per respektive nämndmål och vilka mått 
som används för att beskriva måluppfyllelsen under 2023. 

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

sina barn utifrån barnens behov och rättigheter. 

Aktiviteter Beskrivning 

Utveckla arbetet med vårdnads-, boende- och 
umgängesutredningar 

Utveckla och anpassa utredningsmetoder för effektivare 
utredningar. Använda olika metoder för att se barn och föräldrar 
tillsammans utöver de traditionella hembesöken.  
Implementera Signs of safety i utredningarna för att öka 
kvaliteten. 

Erbjuda gruppverksamhet barn i föräldrars fokus (BIFF) Barn i föräldrars fokus (BIFF) är en utbildning och samtalsgrupp 
för föräldrar som lever separerade och som inte kommer 
överens i frågor som rör gemensamma barn. Under 2021 har 
utbildningen erbjudits digitalt och framöver kommer utbildningen 
erbjudas digitalt såväl som fysiskt för att minska sårbarheten och 
skapa förutsättning för fler att delta. 

Fortsätt att implementera Signs of Safetys arbetsmetoder och 
förhållningssätt 

Arbetet kring Signs of Safety påbörjades under 2020 och 
kommer att fortsätta och utvecklas under året med hjälp av 
metodstödjare från barn- och ungdomsenheten. 

. 

Mått 

Antal familjerättsliga avtal om vårdnad, boende och umgänge 

Antal samarbetssamtal med föräldrar för att komma överens om vårdnad, boende och umgänge 

Löpande verksamhet enligt reglemente 

Vid sidan av nämndens verksamhet utifrån nämndens nämndmål, finns även en löpande verksamhet utifrån det 
av kommunfullmäktige beslutade reglementet för respektive nämnd. 

Ekonomi 

Driftbudget, nämnd 

Nämnden har fått en generell uppräkning av ramarna med 2 procent för 2023 och1 procent för åren 2024 -2025. 

Familjerättsnämnden har en volymberäknad ram som tar hänsyn till demografiska förändringar. med en 
bruttokostnad beräknad till 9,6 mkr och en preliminär beräkning för 2023 är 49,6 procent för Solna, 38,0 procent 
för Sundbyberg och 13,0 procent för Ekerö. 

I avtal har kommunerna överenskommit om att hälften av kostnaderna fördelas efter antalet invånare i respektive 
kommun två år före aktuellt verksamhetsår. Den andra hälften fördelas utifrån antalet ärenden (enligt 
Socialstyrelsens statistik) under de senaste tre åren räknat till och med två år före aktuellt verksamhetsår. 

  

mkr Budget 2023 Budget 2022 Förändring 

Intäkter 5 4,9 -0,1 

Kostnader -9,6 -9,4 0,2 

Nettokostnader -4,6 -4,5 0,1 

Taxor och avgifter 

Familjerättsnämnden har inga taxor och avgifter. 
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Nämndens taxor och avgifter 

Taxor och avgifter Beslutad Status Datum för nytt 
beslut 

Gäller från och 
med 

     

     

Väsentliga personalförhållanden 

Nämnden bedriver kontinuerligt utvecklingsarbete för att säkra kompetensförsörjningen och vara en attraktiv 
arbetsgivare med engagerade medarbetare. Nedan beskrivs de huvudsakliga aktiviteterna inom 
medarbetarperspektivet under 2023 utifrån fokusområden. 

Nämnden bedriver kontinuerligt utvecklingsarbete för att säkra kompetensförsörjningen och vara en bra 
arbetsgivare med engagerade medarbetare. Verksamheten ska sträva efter ständiga förbättringar med delaktighet 
från medarbetare. Medarbetarundersökning, andra kartläggningar, riskbedömningar och avslutningssamtal 
används för att ta fram relevanta åtgärder som berör arbetsmiljö, arbetssätt eller utvecklingsarbete. 

All rekrytering genomförs med hjälp av kompetensbaserad rekryteringsmetodik. Rekryteringsläget för 
socialsekreterare är förhållandevis stabilt och i nuläget finns inget som tyder på att rekryteringsläget inom 
nämnden ska försämras. 

Nämndens verksamhet ska vara kunskapsbaserad och en utmaning är att ständigt möta förändrade krav på och 
behov av kompetensutveckling för medarbetare på ett effektivt och ändamålsenligt sätt. Förvaltningens 
kompetensutvecklingsplan utgör grunden för arbetet. 

Tvärsektoriella frågor 

I Solna stads verksamhetsplan och budget har de tvärsektoriella frågorna - internationellt arbete, 
likabehandlingsarbete samt miljö- och klimatarbetet - integrerats i stadens styrsystem. Utgångspunkten är att 
arbetet med de tvärsektoriella frågorna ska bidra till stadens vision och mål. Nämnderna har uppgiften att i 
arbetet med verksamhetsplan och budget inkludera tvärsektoriella aktiviteter, som effektivt stödjer nämndens 
måluppfyllelse. 

Internationellt 

Nämndens internationella arbete är huvudsakligen en metod för verksamhets- och kvalitetsutveckling. Nedan 
beskrivs det huvudsakliga internationella arbetet under 2023. 

Nämnden lyfter in det internationella perspektivet i kvalitetsarbete och verksamhetsutveckling genom att ge 
nämndens medarbetare möjlighet att hämta inspiration och idéer från andra länder i Europa med syfte att 
utveckla den egna verksamheten. Detta återkopplas till övrig personal genom muntlig redogörelse vid en 
inspirationsfrukost och skriftliga rapporter. Nämnden tar också emot studiebesök från andra länder och deltar i 
internationella konferenser som motsvarar nämndens behov. 

Likabehandling 

Nämndens likabehandlingsarbete syftar till att säkra att alla medborgare får likvärdigt bemötande och service. 
Arbetet bidrar på detta sätt till att utveckla nämndens verksamhet och dess kvalitet. Nedan beskrivs det 
huvudsakliga likabehandlingsarbetet under 2023. 

Likabehandling är en central del av nämndens värdegrund och ska bidra till att förändra normer som leder till att 
människor känner sig exkluderade genom att synliggöra och ifrågasätta normer och privilegier. Nämndens 
värdegrund grundar sig på helhetssyn, människors lika värde, tro på individens egen förmåga och 
professionalism. Utbildningstillfällen kring nämndens värdegrund hålls två gånger per år. Detta ska, förutom att 
ge ökad kunskap, ge möjlighet att granska och processa den egna positionen. 

Likabehandlingsperspektivet genomsyrar det dagliga arbetet och ska finnas med i ärendedragning liksom i all 
handledning. 

Miljö och klimat 

Nämndens miljö- och klimatarbete utgår från stadens miljöpolicy med tillhörande strategier inom miljöområdet 
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samt nämndens nämndmål. Nedan beskrivs de huvudsakliga aktiviteterna inom miljö- och klimatområdet under 
2023 utifrån miljöpolicyns fokusområden. 

Genom källsortering, inklusive matavfall, finns redan idag en effektiv kretsloppsanpassad avfallshantering i alla 
nämndens verksamheter. Vid inköp av livsmedel ska i första hand ekologiska och KRAV-märkta alternativ väljas. 

I enlighet med stadens miljöpolicy och stadens inriktning om klimatneutrala resor och transporter har 
medarbetarna tillgång till tjänstecyklar, cykelpool samt en förvaltningsgemensam bilpool med miljöklassade 
tjänstebilar. Medarbetarna uppmanas även till ett hållbart resande när andra alternativ behövs i enlighet med 
stadens riktlinjer för resor. 

Översynen av det interna behovet av leasingbilar i bilpoolen som påbörjades under 2020 och har lett till en 
reducering av fordonsflottan med tre fordon, från sju till fyra. Översynen av behovet kommer fortsätta under 
2023 med strävan efter att på sikt eventuellt minska antalet bilar ytterligare samt att de kvarvarande bilarna ska 
vara el- eller hybridbilar. Även bland arbetsmarknadsgruppens fordonsflotta fortsätter nämnden att succesivt att 
byta ut bensindrivna bilar mot elbilar. 

För att få ökad kännedom om miljöpåverkan i vardagen erbjuds alla nyanställda en grundläggande 
miljöutbildning i två steg. Information till medarbetare om klimatpåverkan och stadens miljöarbete kommer även 
erbjudas under året, bland annat genom föreläsningar och informationsutskick. Miljö och klimat kommer även 
fortsatt vara en återkommande punkt under arbetsplatsträffar. 

Förväntad utveckling 

Lagen om informationssamtal trädde i kraft den1 januari 2022 och kravet på deltagande i informationssamtal 
trädde i kraft den 1 mars 2022. Lagen innebär att föräldrar som överväger att inleda en tvist om barn som 
huvudregel ska ha deltagit i informationssamtal hos familjerätten innan de kan vända sig till domstol. 
Inledningsvis minskade inflödet av snabbyttranden från tingsrätten medan begäran om informationssamtal kom 
igång. Under sommaren 2022 ökade åter inflöde av snabbyttranden från tingsrätten samt även tidiga 
samarbetssamtal. Denna ökning i arbetsbelastning hos familjerätten förväntas jämna ut sig med ett minskat 
inflöde senare i processen. 

Under juni månad publicerades SOU 2022:38 Alla tiders föräldraskap – ett stärkt skydd för barns familjeliv. 
Utredningens övergripande uppdrag har varit att se över föräldrabalkens regler om föräldraskap och i övrigt 
överväga vissa förändringar av de familjerättsliga reglerna. Syftet med uppdraget har varit att med utgångspunkt i 
barnets bästa åstadkomma en mer sammanhållen, könsneutral och jämlik reglering om föräldraskap samt regler 
om föräldraansvar som är anpassade till olika familjekonstellationer. 

I uppdraget har ingått att ta ställning till bland annat hur föräldrabalkens regler om föräldraskap kan utformas för 
att bli mer överskådliga, enhetliga, heltäckande, könsneutrala och inkluderande samt enklare att tillämpa, om 
utrymmet att häva ett föräldraskap ska begränsas, om personer som inte längre är gifta eller sambor ska kunna 
adoptera gemensamt eller adoptera varandras barn, och om förutsättningarna för ett barn att upprätthålla sin 
relation med en social förälder efter en separation eller en förälders dödsfall behöver förbättras, och om det i 
övrigt behöver vidtas åtgärder för att underlätta för familjer där fler än två vuxna tar föräldraansvar. Det föreslås 
att lagändringarna ska träda i kraft den 1 januari 2024. 

Konkurrensutsättning 

Den familjerättsliga verksamheten utgörs till övervägande del av myndighetsutövning och har inte någon 
verksamhet som är upphandlad. Inte heller planeras någon konkurrensutsättning eller att framöver genomföra 
några upphandlingar inom verksamheten. 

Befintliga avtal som ska upphandlas på nytt 

Avtalsbeteckning Diarienummer 

Nämnden har inga befintliga avtal som ska upphandlas på nytt 2023  

Nya upphandlingsbehov samt större avrop på befintliga ramavtal 

Nya upphandlingsbehov 

Nämnden har inga nya upphandlingsbehov för 2023 

Familjerättsnämnden avropar löpande på stadsgemensamma avtal som exempelvis kontorsmaterial och 
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tolktjänster. 

Intern kontroll 

Varje nämnd ansvarar för intern kontroll inom sitt verksamhetsområde enligt kommunfullmäktiges reglemente. 
En god intern kontroll bidrar till att säkerställa att verksamheten bedrivs ändamålsenligt, kostnadseffektivt och 
säkert. 

I samband med verksamhetsplan och budget ska varje nämnd ta fram en internkontrollplan för nästa år som 
beskriver väsentliga risker i verksamheten. Riskerna sorteras in i en av fyra kategorier: styrning, medarbetare, 
ekonomi och verksamhetsprocesser. Riskerna kopplas sedan till en process eller rutin. Verksamheten ska bedöma 
sannolikheten för och konsekvensen av om en risk skulle inträffa. Bedömningen redovisas som ett riskindex 1-
16, där 16 är hög risk. Internkontrollplanen beskriver kontrollmoment för hur verksamheten ska kontrollera att 
risken inte har inträffat. Internkontrollplanen följs upp i samband med delårsrapport och årsredovisning. 

Internkontrollplan 

Kategori Process/Rutin Riskindex Risker Kontrollmoment 

Verksamhetsprocesser Utredningar i 
enlighet med 
gällande riktlinjer, 
rutiner etc. 

9 Lagstiftning och 
riktlinjer/rutiner följs 
inte. Brister i 
dokumentation 
påverkar möjligheten 
att genomföra 
utredningar effektivt 
och korrekt. 

Stickprov att utredningar om vårdnad, 
boende och umgänge följer gällande 
lagstiftning, riktlinjer och rutiner. 

Kontinuitet för 
klienterna i samband 
med 
personalomsättning. 

9 Personalomsättning 
kan innebära 
handläggarbyten för 
brukaren vilket kan 
skapa oro och 
minskad kontinuitet i 
insatser. 

Kontroll av att de handläggare som tagit 
över ärende från annan handläggare fått 
tillräcklig överlämning och att 
kontinuiteten bibehålls. 

 



 
SOLNA STAD 
 

Protokollsutdrag 2022-10-26  
 SID 1 (2) 

 

 
Signatur  

Omvårdnadsnämnden  
 

§ 70 
Verksamhetsplan och budget 2023 (ON/2022:1) 
 

Beslut 
Omvårdnadsnämnden fastställer förvaltningens förslag till verksamhetsplan och budget 
inklusive mål, ekonomiska ramar, konkurrensplan och internkontrollplan. 
 
 
Sammanfattning 
Kommunstyrelsen har i planeringsunderlaget för 2023 beslutat om ekonomiska ramar 
samt fyra nämndmål för omvårdnadsnämnden. Målen är: 

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

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

• Solnabor med funktionsnedsättning ska kunna leva och bo självständigt under 
trygga förhållanden och ha en aktiv och meningsfull tillvaro,  
Den besvärande ensamheten bland Solnabor, som har hemtjänst eller som är 
boende på vård- och omsorgsboende, ska minska 

Nämnden har haft fortsatt fokus på att minska smittspridning av den pågående 
pandemin (Covid-19) under 2022 och detta kommer fortsätta under 2023. I samverkan 
med Region Stockholm sker provtagning och smittspårning samt vaccination i 
nämndens verksamheter. 

Under pandemin har digitaliseringsfrågorna fått ett större fokus i arbetssätt och 
metoder men även för enskilda vårdtagare. Den digitala utvecklingen ger möjligheter till 
att skapa effektivare arbetssätt samt underlätta rekrytering av chefer och vårdpersonal i 
framtiden. 

Seniorträffsverksamheten utvecklas vidare i samverkan med förvaltningen för 
arbetsmarknad, kultur och fritid, frivilligorganisationer samt volontärer. Målet är att nå 
ut till fler, att bibehålla och eller förbättra hälsan samt minska den ofrivilliga 
ensamheten hos stadens seniorer. Ett led i den riktningen är att alla som är 65 år och 
äldre numer kan låna teknisk utrustning på biblioteket i Solna centrum och även få hjälp 
av nämndens digitala fixare. 

Nämnden har sedan 2020 rekvirerat statliga medel genom Äldreomsorgslyftet för att 
höja kompetenshöjande insatser för omvårdnadspersonal inom äldreomsorgen, cirka 50 
medarbetare har deltagit och satsningen fortsätter under 2023. 

Den ekonomiska ramen för 2022 uppgår till 942,8 mkr, vilket är en ökning med 22,6 
mkr jämfört med innevarande års budgetnivå. Förändringen förklaras i huvudsak av 
högre kostnadsnivå påverkad av inflation i kombination med en ökad volym av 
omvårdnadsinsatser  

I 



 
  SID 2 (2) 

  
   

 

 
 Signatur  
 

Nämndens investeringsbudget för 2023 är oförändrad från föregående år och uppgår 
till 1,5 mkr 
 
 
Röstförklaring 
Elisabet Brolin (S) och Mikael Kullberg (S) deltar inte i beslutet enligt bilaga 1.  
Kerstin Scheutz (V) deltar inte i beslutet enligt bilaga 2. 
 
 
 
 
 
 



Omvårdnadsnämnden 26 oktober 2022 

Ärende 6 – Verksamhetsplan och 
 budget 2023 

Röstförklaring 
Socialdemokraterna deltar inte i beslutet om omvårdnadsnämndens förslag till verksamhetsplan 

och budget för 2023, utan inkommer till kommunfullmäktige i november med eget 

budgetförslag. 

Elisabet Brolin 

Socialdemokraterna    

                             Bilaga 1

~:.a 
~• Socialdemokraterna 



Solna 26 oktober 2022 

Omvårdnadsnämnden, ärende 6 

Verksamhetsplan och budget 2023 

ON/2022:1

Röstförklaring 

Vänsterpartiet deltar inte i beslutet om omvårdnadsnämndens verksamhetsplan och 
budget för 2023. Vi hänvisar till ett eget budgetförslag som kommer att lämnas vid 
senare tillfälle. 

Kerstin Scheutz 
Vänsterpartiet 

Bilaga 2



SID 1(2) 

SOLNA STAD 
Omvårdnadsförvaltningen 

Förhandling enligt MBL § 11 

PROTOKOLL 

2022-10-18 

ON/2022:1 

Ärende: Omvårdnadsnämndens (OF) Verksamhetsplan och budget 2023 

Plats: 

Parter: 

Närvarande: 

§ 1 

Teams 

Svenska Kommunalarbetarförbundet (Kommunal) 
Vision 

För arbetsgivaren: 
Elisabet Sundelin (Förvaltningschef OF) 

Veronica Hässelborg (StabschefEkonomi OF) 

För arbetstagarparten: 
Marika Lindhagen (Vision) 

Marie Svärd (Kommunal) 

Arbetsgivaren har muntligen redogjort för Omvårdnadsnämndens verksamhetsplan och 
budget 2023 vid MBL-information 2022-10-12. Underlag för genomgång skickades ut 
till de fackliga organisationerna den 6 oktober 2022. 

§2 

Protokollsanteckning från Kommunal och Vision 

Med hänsyn tagen till kostnadsuppräkningar och höjda energipriset och därutöver en 
stigande inflation hävdar undertecknade fackliga organisationer att en ramhöjning för 
2022 på 2 % inte kommer att räcka för att bibehålla och rekrytera ny personal och 
samtidigt leva upp till träffade fackliga avtal. 

Därutöver hotas möjligheterna att fullfölja arbetet med att göra heltid som norm inom 
omvårdnadsförvaltningens verksamheter. 

§3 

Eventuella yrkanden skulle ha kommit arbetsgivaren tillhanda senast måndagen den 18 oktober klockan 
15:00. 

Förhandlingen avslutas vid protokollets justerande. 
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Tjänsteskrivelse 2022-10-07 Omvårdnadsförvaltningen 
 ON/2022:1 

 
 
 

Verksamhetsplan och budget 2023 
 

Förslag till beslut 
Omvårdnadsnämnden fastställer förvaltningens förslag till verksamhetsplan och 
budget inklusive mål, ekonomiska ramar, konkurrensplan och internkontrollplan. 
 
 
Sammanfattning 
Kommunstyrelsen har i planeringsunderlaget för 2023 beslutat om ekonomiska 
ramar samt fyra nämndmål för omvårdnadsnämnden. Målen är: 

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

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

 Solnabor med funktionsnedsättning ska kunna leva och bo självständigt 
under trygga förhållanden och ha en aktiv och meningsfull tillvaro,  
Den besvärande ensamheten bland Solnabor, som har hemtjänst eller som 
är boende på vård- och omsorgsboende, ska minska 

Nämnden har haft fortsatt fokus på att minska smittspridning av den pågående 
pandemin (Covid-19) under 2022 och detta kommer fortsätta under 2023. I 
samverkan med Region Stockholm sker provtagning och smittspårning samt 
vaccination i nämndens verksamheter. 

Under pandemin har digitaliseringsfrågorna fått ett större fokus i arbetssätt och 
metoder men även för enskilda vårdtagare. Den digitala utvecklingen ger 

i SOLNASTAD 
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möjligheter till att skapa effektivare arbetssätt samt underlätta rekrytering av 
chefer och vårdpersonal i framtiden. 

Seniorträffsverksamheten utvecklas vidare i samverkan med förvaltningen för 
arbetsmarknad, kultur och fritid, frivilligorganisationer samt volontärer. Målet är 
att nå ut till fler, att bibehålla och eller förbättra hälsan samt minska den 
ofrivilliga ensamheten hos stadens seniorer. Ett led i den riktningen är att alla 
som är 65 år och äldre numer kan låna teknisk utrustning på biblioteket i Solna 
centrum och även få hjälp av nämndens digitala fixare. 

Nämnden har sedan 2020 rekvirerat statliga medel genom Äldreomsorgslyftet för 
att höja kompetenshöjande insatser för omvårdnadspersonal inom 
äldreomsorgen, cirka 50 medarbetare har deltagit och satsningen fortsätter under 
2023. 

Den ekonomiska ramen för 2022 uppgår till 942,8 mkr, vilket är en ökning med 
22,6 mkr jämfört med innevarande års budgetnivå. Förändringen förklaras i 
huvudsak av högre kostnadsnivå påverkad av inflation i kombination med en ökad 
volym av omvårdnadsinsatser  

Nämndens investeringsbudget för 2023 är oförändrad från föregående år och 
uppgår till 1,5 mkr 
 
 
 
 
 
 
Elisabet Sundelin   Veronica Hässelborg 
Förvaltningschef   Chefscontroller 
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Beslutet expedieras till: 
Kommunstyrelsen 
 

I SOLNASTAD 
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Verksamhetsplan och budget 2023 

OMVÅRDNADSNÄMNDEN 

OMVÅRDNADSNÄMNDEN 

ON/2022:1 behandlas på omvårdnadsnämnden 2022-10-26 
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Förvaltningsberättelse 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsen har i planeringsunderlaget för 2023 beslutat om ekonomiska ramar samt fyra nämndmål för 
omvårdnadsnämnden. Målen är: 

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

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

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

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

Enligt kommunstyrelsens beslut, i juni, har omvårdnadsnämnden tilldelats en budgetram för 2023 motsvarande 
942,8 mkr vilket är en ökning med 22,6 mkr jämfört med 2022. 

Förändringen förklaras i huvudsak av högre kostnadsnivå påverkad av inflation i kombination med en ökad 
volym av omvårdnadsinsatser. 

Nämndens investeringsbudget för 2023 är oförändrad från föregående år och uppgår till 1,5 mkr. 

Nämnden har haft fortsatt fokus på att minska smittspridning av den pågående pandemin (Covid-19) under 2022 
och detta kommer fortsätta under 2023. I samverkan med Region Stockholm sker provtagning och smittspårning 
samt vaccination i nämndens verksamheter. 

Under pandemin har digitaliseringsfrågorna fått ett större fokus i arbetssätt och metoder men även för enskilda 
vårdtagare. Den digitala utvecklingen ger möjligheter till att skapa effektivare arbetssätt samt underlätta 
rekrytering av chefer och vårdpersonal i framtiden. 

Seniorträffsverksamheten utvecklas vidare i samverkan med förvaltningen för arbetsmarknad, kultur och fritid, 
frivilligorganisationer samt volontärer. Målet är att nå ut till fler, att bibehålla och eller förbättra hälsan samt 
minska den ofrivilliga ensamheten hos stadens seniorer. Ett led i den riktningen är att alla som är 65 år och äldre 
numer kan låna teknisk utrustning på biblioteket i Solna centrum och även få hjälp av nämndens digitala fixare. 

Nämnden har sedan 2020 rekvirerat statliga medel genom Äldreomsorgslyftet för att höja kompetenshöjande 
insatser för omvårdnadspersonal inom äldreomsorgen, cirka 50 medarbetare har deltagit och satsningen 
fortsätter under 2023. 

Styrning och uppföljning av den kommunala verksamheten 

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

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

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

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

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

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

Omvårdnadsnämndens ansvarsområde 

Omvårdnadsnämnden ansvarar för stadens äldreomsorg samt för omsorg om personer med 
funktionsnedsättning. Ansvarsområdet omfattar myndighetsutövning och verksamheterna styrs i stor 
utsträckning av socialtjänstlagen (SoL), hälso- och sjukvårdslagen (HSL) samt lagen om stöd och service till vissa 
funktionshindrade (LSS). Bland de verksamheter som nämnden ansvarar för finns boende, omsorg och service i 
ordinärt boende, daglig verksamhet, dagverksamhet, hälso- och sjukvård inom LSS-området med mera. 

Nämndens kvalitetsdeklarationer 

Nämnden följer upp kvalitetsdeklarationerna som berör verksamheterna i samband med avtalsuppföljning, 
resultat visas i rapporterna för avtalsuppföljning 

Kvalitetsdeklarationer Beslutsdatum Status 

 Anhörigstöd  2021-10-27 Oförändrad 

 Biståndshandläggning av hemtjänst samt vård- och omsorgsboende  2021-10-27 Oförändrad 

 Boendestöd  2021-10-27 Oförändrad 

 Daglig verksamhet för personer med funktionsnedsättning  2012-10-27 Oförändrad 

 Dagverksamhet   2021-10-27  Oförändrad 

 Handläggning av stöd och service till personer med funktionsnedsättning   2021-10-27  Oförändrad 

 Hemtjänst   2021-10-27  Oförändrad 

 Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år   2021-10-27  Oförändrad 

 Korttidsvistelse utanför det egna hemmet   2021-10-27  Oförändrad 

 Stöd och service till personer med funktionsnedsättning som bor i bostad 
med särskild service  

 2021-10-27  Oförändrad 

 Trygghetslarm   2021-10-27  Oförändrad 

 Vård- och omsorgsboende   2021-10-27  Oförändrad 

Organisation 

Omvårdnadsnämnden ansvarar för stadens äldreomsorg samt för omsorg om personer med 
funktionsnedsättning. Omvårdnadsförvaltningen är utförare av nämndens ansvarsområden och består av 
förvaltningschef med tre staber, en för kvalitetsutveckling, en för ekonomi och en för IT samt två avdelningar, 
en för egen regi och en för myndighetsutövning. Verksamheten bedrivs både i privat och i egen regi. 

Kommunala pensionärsrådet 

Syftet med det kommunala pensionärsrådet är att staden ska informera och samråda med 
pensionärsorganisationerna i frågor som är aktuella för de äldre i Solna. Pensionärerna i staden påverkas av de 
flesta nämnders ansvarsområden med en koncentration på de ansvarsområden som omvårdnadsnämnden svarar 
för. Rådet ska kunna fungera som remissinstans och rådgivare i olika frågor som berör de äldre i Solna. Rådet ska 
bidra till att äldre i Solna får goda kunskaper om staden och dess verksamheter och på samma sätt ska staden 
sprida erfarenheter och kunskaper från rådet till stadens olika verksamheter. 

Pensionärsrådet väljs för fyra år och mandatperioden ska sammanfalla med mandatperioden för staden. Det är 
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kommunstyrelsen som utser dess ledamöter. Rådet sammanträder minst fyra gånger per år. 

Mål och uppdrag 

Solna stads vision och övergripande mål 

Den politiska viljeinriktningen för Solna stads framtida utveckling kommer till uttryck i en vision och fyra 
övergripande mål. Solna stads vision lyder på följande sätt: 

Solna ska vara en sammanhållen och levande stad, som växer och utvecklas hållbart för alla solnabor. Staden kännetecknas av 
trygghet och öppenhet, där allas potential tas tillvara. Vi erbjuder kunskap, kreativitet och upplevelser som ökar regionens 
attraktionskraft. 

Visionen bryts ner i fyra övergripande mål, som lyder på följande sätt: 

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

Alla verksamheter som Solna stad finansierar, oavsett utförare, ska hålla god kvalitet och hushålla med stadens 
resurser. Staden ska säkerställa att de insatta resurserna ger avsedda resultat i verksamheterna. Verksamheter 
inom välfärdens kärna ska prioriteras. Kvalitetsnivåer ska sättas och följas upp och utvärderas. Det ska vara 
ordning och reda i stadens ekonomi och verksamheterna ska hålla budget. Staden tar ansvar för framtidens 
välfärd genom att balansera kostnader för dagens verksamheter och behovet av att göra avsättningar för 
kommande investeringar. 

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

Solna ska möta efterfrågan på att leva, bo och verka i staden med ett stort utbud av bostäder, arbetsplatser och 
service. Staden ska växa hållbart i en takt som staden och solnaborna mäktar med utifrån ett ekonomiskt, socialt 
och miljömässigt perspektiv. De möjligheter som tillväxten skapar ska tillvaratas samtidigt som stadens framtida 
ekonomi tryggas, viktiga naturvärden säkras och jämlika livsvillkor skapas. Barriärer ska byggas bort och 
stadsdelarnas egna identiteter tas till vara och länkas ihop för att skapa en sammanhållen och levande stad. 

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

Solna ska erbjuda en attraktiv och trygg miljö att leva och verka i. Här ska finnas tillgång till bra boende, 
stimulerande arbete och utbildningsmöjligheter, god service, trivsamma grönområden och goda 
kommunikationer. Stadsmiljön ska vara trygg och tillgänglig för alla, utan fysiska och sociala barriärer. 
Solnaborna ska kunna forma sina liv efter sina förutsättningar och trygga sin försörjning genom eget arbete. Den 
service som Solna stad finansierar ska finnas som ett naturligt stöd för de solnabor som behöver den under livets 
olika skeden. 

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

Solna ska vara en mångsidig och upplevelserik stad, som ökar regionens attraktionskraft. Här ska storstadens puls 
samspela med det lugn som närheten till natur och vatten ger. Staden ska ha en internationell prägel och vara en 
mötesplats för människor med olika bakgrund, en importhamn för nya idéer och ett centrum för upplevelser. 
Här ska alla ges möjlighet att förverkliga sina livsdrömmar och allas potential tas tillvara i stadens och regionens 
utveckling. 

Nämndmål 

Nämndmålen pekar ut kommunfullmäktiges övergripande prioriteringar och strategiska ställningstaganden för 
respektive nämnd. Nedan beskrivs nämndens huvudsakliga aktiviteter per respektive nämndmål och vilka mått 
som används för att beskriva måluppfyllelsen under 2023. 

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

bemötande. 

Aktiviteter Beskrivning 

Utveckla och säkerställa kvaliteten genom att genomföra 
kompetenshöjande insatser. 

Planerade utbildningar utgår från kompetensstrategin inom 
omvårdnad och hälso- och sjukvård.  För att uppnå målet 
kommer nämnden fortsätta sina kompetenshöjande insatser 
genom att erbjuda personal på vård- och omsorgsboende 
vårdlärare i verksamheten samt utbildningar på Metodikum 
Solna och andra lärosäten. Uppföljning av utförarnas 
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Aktiviteter Beskrivning 

utbildningssatsningar utifrån avtal och anbud kommer ske. 

Fortsätta det strategiska arbetet för att säkerställa att de som bor 
på vård- och omsorgsboende är nöjda, trygga och får ett gott 
bemötande. 

Biståndshandläggarna utreder enligt individens behov i centrum 
(IBIC) samt genomför individuppföljningar för att säkerställa att 
de som bor på vård- och omsorgsboende är nöjda, trygga och 
får ett gott bemötande.  
 
Medicinskt ansvarig för rehabilitering (MAR), ska fortsätta sitt 
arbete att ge stöd till samt följa upp rehabiliteringspersonalens 
arbete i verksamheterna. 
 
Nämnden arbetar vidare med att följa upp utförarnas arbete med 
kvalitetsregister inom omvårdnad samt inom hälso- och sjukvård.  
Nämnden följer upp verksamheternas avtal, överenskommelser 
och anbud avseende deras arbete för att de som bor på vård 
och omsorgboende ska känna sig nöjda, trygga och får ett gott 
bemötande. 

Utveckla och effektivisera verksamheterna med nya arbetssätt 
samt med stöd av välfärdsteknik och digitalisering. 

Samverka med utförarna för att införa digitala lösningar och nya 
arbetssätt. Verksamheterna ska fortsätta arbetet med att införa 
digitala kommunikationshjälpmedel. Göra uppföljning av avtal, 
överenskommelser och anbud inom området välfärdsteknik och 
digitalisering. 

. 

Mått 

Andelen i vård- och omsorgsboende som uppger att det känns tryggt att bo i vård- och omsorgsboende 

Andelen i vård- och omsorgsboende som uppger att personalen bemöter dem på ett bra sätt 

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

förhållanden. 

Aktiviteter Beskrivning 

Följa upp arbetet med nationella demensriktlinjer Följa upp arbetet med implementeringen av nationella 
demensriktlinjer inom dagverksamheter, hemtjänst och 
förebyggande verksamhet. Skapa förutsättningar för personer 
med kognitiv svikt att leva och bo hemma längre under trygga 
förhållande. Myndighetsavdelningen SoL följer upp att nya 
kunskaper används i handläggningen utifrån Silviacertifieringen. 

Utveckla och säkerställa kvaliteten genom att genomföra 
kompetenshöjande insatser. 

För att uppnå målet kommer nämnden fortsätta sina 
kompetenshöjande insatser genom att erbjuda vård- och 
omsorgspersonal inom hemtjänsten planerade utbildningar 
utifrån strategin för kompetensutveckling. Följa upp 
verksamheternas utbildningssatsningar utifrån avtal. 

Genomföra förebyggande aktiviteter för att senarelägga och/eller 
minska behov av hemtjänstinsatser samt för att kunna bo kvar 
hemma under trygga förhållanden. 

Den förebyggande verksamheten erbjuder sociala och fysiska 
aktiviteter inom ramen för stadens seniorträffar och andra 
spontanytor, i samarbete med volontärer och 
frivilligorganisationer. Hälsoprojektet 65+ återkommer varje år 
därtill utformas aktivitetsutbudet utifrån efterfrågan i dialog med 
seniorer. 
 
Förebyggande hembesök erbjuds alla som fyller 80 år och 90 år 
under året, seniorerna informeras då om möjligheten att ansöka 
om bostadsanpassningsbidrag vid behov och möjlig 
välfärdsteknik att använda i hemmet. 
 
Den funktionsbevarande handläggaren som anställdes hösten 
2021 arbetar vidare med biståndshandläggare för att öka 
självständigheten hos våra omvårdnadskunder genom rätt 
hjälpmedel, riktade insatser och handledning av 
hemtjänstpersonal. 
 
Den digitala fixaren arbetar vidare med att stödja målgruppen 
med digitala tjänster och produkter som syftar till att underlätta 
vardagen. Därigenom ge möjlighet till ökad självständighet och 
trygghet för att kunna bo kvar hemma längre. Välfärdsbiblioteket 
fortsätter att erbjuda utlån av välfärdsteknik för den som vill 
prova på och förhoppningsvis uppleva fördelen med digitala 
produkter. Anordna träffar för bland annat ökad trygghet på 
nätet. 
 
Fortsätta arbetet med att utveckla dagverksamheterna för 
personer med demenssjukdom och dagverksamheterna med 
funktionsbevarande inriktning. 

Fortsätta det strategiska arbetet för att säkerställa och bibehålla 
nöjdhet och trygghet hos hemtjänstkunderna 

Biståndshandläggarna utreder enligt individens behov i centrum 
(IBIC) samt genomför individuppföljningar för att säkerställa 
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Aktiviteter Beskrivning 

nöjdhet och trygghet hos hemtjänstkunderna. Hemgångsteamet 
fortsätter sitt arbete med att trygga hemtjänstkundernas 
hemgång från sjukhus. 
Nämnden fortsätter att följa upp avtal och överenskommelser 
avseende verksamheternas arbete. Nämnden fortsätter att följa 
upp verksamheternas arbete genom att mäta 
personalkontinuiteten samt följa upp nyckeltal i Phoniro, 
nämndens verksamhetssystem för kvalitetssäkring. 

Utveckla och effektivisera verksamheterna med nya arbetssätt 
samt med stöd av välfärdsteknik och digitalisering. 

Samverka med utförarna för att införa planerade digitala 
lösningar och nya arbetssätt. Digitala lås ska fortsätta monteras 
hos alla omvårdnadskunder samt hos alla kunder med 
trygghetslarm. Lifecare mobil omsorg med digital 
genomförandeplan ska fortsätta implementeras och möjligheten 
till att dela journal mellan handläggare och utförare ska införas. 
Trygghetskamera ska monteras hos kunder med behov av 
nattillsyn. Projekt för att ge stöd vid e-handel ska genomföras. 
Göra uppföljning av avtal inom området välfärdsteknik och 
digitalisering. 

. 

Mått 

Andelen med hemtjänst som uppger att det känns tryggt att bo hemma med stöd från hemtjänsten 

Andelen med hemtjänst som uppger att personalen bemöter dem på ett bra sätt 

Personalkontinuitet, antal personal som en hemtjänsttagare möter under 14 dagar, medelvärde 

Solnabor med funktionsnedsättning ska kunna leva och bo självständigt under trygga 

förhållanden och ha en aktiv och meningsfull tillvaro. 

Aktiviteter Beskrivning 

Utveckla och säkerställa kvaliteten genom att genomföra 
kompetenshöjande insatser. 

Genomföra utbildningssatsningar samt följa upp avtal, 
överenskommelser och anbud. För att uppnå målet kommer 
nämnden fortsätta sina kompetenshöjande insatser genom att 
erbjuda vård- och omsorgspersonal inom Lagen om stöd och 
service (LSS) och boendestöd olika utbildningar. Planerade 
kompetenssatsningar är utbildningar via Forum Carpe, utbildning 
i hållbart ledarskap samt utbildning inom psykisk ohälsa. 
Nämnden kommer att fortsätta genomföra utbildningssatsningar 
samt följa upp avtal, överenskommelser och anbud som avser 
kompetensutveckling inom verksamheterna. 

Utveckla och effektivisera verksamheterna med nya arbetssätt 
samt med stöd av välfärdsteknik och digitalisering 

Samverka med utförarna för att införa digitala lösningar och nya 
arbetssätt. Verksamheterna ska fortsätta arbetet med att införa 
digitala kommunikationshjälpmedel. Göra uppföljning av avtal, 
överenskommelser och anbud inom området välfärdsteknik och 
digitalisering. 

Fortsätta det strategiska arbetet för att säkerställa att Solnabor 
med funktionsnedsättning ska kunna leva och bo självständigt 
under trygga förhållande. 

Handläggarna utreder enligt individens behov i centrum (IBIC) 
samt genomför individuppföljningar för att följa upp och 
säkerställa att Solnabor med funktionsnedsättning ska kunna 
leva och bo självständigt under trygga förhållande. Hälso- och 
sjukvårdsteamet fortsätter sitt arbete med att säkerställa hälso- 
och sjukvårdsinsatser för solnabor med funktionsnedsättning. 
Teamet fortsätter med arbetet att ge stöd till och följa upp 
utförarnas arbete i arbetsmetoden tidiga tecken. 

Fortsätta strategiska arbetet för att ha en aktiv och meningsfull 
tillvaro. 

För att stödja målet  fortsätter nämnden att arbeta för samverkan 
mellan daglig verksamhet och grupp- och servicebostäder. 
Erbjuda fritidsaktiviteter för pensionärer med 
funktionsnedsättning på seniorträffarna. Följa upp utförarnas 
arbete för ökad samverkan mellan föreningar och 
intresseorganisationer samt anhörigsamverkan. 
Nämnden följer upp avtal, överenskommelser och anbud 
avseende hur verksamheterna arbetar med att skapa en aktiv 
och meningsfull tillvaro. 

. 

Mått 

Brukarbedömning servicebostad LSS - Brukaren känner sig trygg med alla i personalen, andel (%) 

Brukarbedömning gruppbostad LSS - Brukaren känner sig trygg med alla i personalen, andel (%) 

Brukarbedömning servicebostad LSS - Brukaren trivs med alla i boendepersonalen, andel (%) 

Brukarbedömning gruppbostad LSS - Brukaren trivs alltid hemma, andel (%) 

Brukarbedömning servicebostad LSS - Brukaren får bestämma om saker som är viktiga hemma, andel (%) 

Brukarbedömning gruppbostad LSS - Brukaren får bestämma om saker som är viktiga hemma, andel (%) 
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Den besvärande ensamheten bland solnabor, som har hemtjänst eller som är boende på 

vård- och omsorgsboende, ska minska. 

Aktiviteter Beskrivning 

Genomföra förebyggande aktiviteter för att minska besvärande 
ensamhet hos de som har hemtjänst och för de som bor på vård- 
och omsorgsboende. 

Nämnden har ett antal seniorträffar som alla har målet att ge 
möjlighet till social gemenskap och minska ensamhet.  
 
Fortsätta arbetet med att utveckla volontärverksamheten såsom 
väntjänst som drivs i samverkan mellan 
omvårdnadsförvaltningen, Röda Korset och Äldreforum. 
Väntjänsten kan göra besök i hemmet för en pratstund, erbjuda 
högläsning, promenader eller annan aktivitet.   
 
Förebyggande hembesök fortsätter vilket innebär att alla som 
fyller 80 år och även de som fyller 90 år erbjuds ett hembesök av 
en arbetsterapeut under året. Besöket syftar till att ge 
information om stadens utbud av service och aktiviteter, men 
också att identifiera och förebygga bland annat fall och 
besvärande ensamhet och informera om digitala stöd. 
 
Den digitala fixaren arbetar vidare med att stödja målgruppen 
med digitala tjänster och produkter som syftar till att underlätta 
vardagen. Därigenom ge möjlighet till ökad självständighet och 
trygghet för att kunna bo kvar hemma längre. Välfärdsbiblioteket 
fortsätter att erbjuda utlån av välfärdsteknik för den som vill 
prova på och förhoppningsvis uppleva fördelen med digitala 
produkter. Anordna träffar för bland annat ökad trygghet på 
nätet. 
 
Vård- och omsorgsboendena har i uppdrag att se över 
aktiviteterna individuellt och på verksamhetsnivå för att stödja 
målet. 

Fortsätta det strategiska arbetet med att minska den besvärande 
ensamheten. 

För att kunna sätta in rätt åtgärder fortsätter 
biståndshandläggarna att göra individuppföljningar med riktade 
frågor om bland annat besvärande ensamhet hos 
hemtjänstkunder och de äldre boende på vård- och 
omsorgsboenden.   
 
Utförare på vård- och omsorgsboenden ska i sina 
utvecklingsplaner beskriva åtgärder för att minska besvärande 
ensamhet hos de boende vilket kommer att följas upp. 
 
Följa upp kompetenssatsningar hos medarbetare inom 
förebyggande verksamhet, hemtjänst och vård och 
omsorgsboende. Uppföljning av avtal, överenskommelser och 
anbud gällande verksamheternas arbete med att minska den 
besvärande ensamheten kommer att genomföras. 

Utveckla och effektivisera verksamheten med nya arbetssätt 
och/eller med stöd av välfärdsteknik och digitalisering. 

Samverka med utförarna för att införa digitala lösningar och nya 
arbetssätt. Fortsätta arbetet med att införa digitala 
kommunikationshjälpmedel. Göra uppföljning av avtal, 
överenskommelser och anbud inom området välfärdsteknik och 
digitalisering. 

. 

Mått 

Andel brukare som besväras av ensamhet, hemtjänst 

Andel brukare som besväras av ensamhet, vård- och omsorgsboende 

Löpande verksamhet enligt reglemente 

Vid sidan av nämndens verksamhet utifrån nämndens nämndmål, finns även en löpande verksamhet utifrån det 
av kommunfullmäktige beslutade reglementet för respektive nämnd. 

Ekonomi 

Driftbudget, nämnd 

Enligt kommunstyrelsens beslut, i juni, har omvårdnadsnämnden tilldelats en budgetram för 2023 motsvarande 
942,8 mkr vilket är en ökning med 22,6 mkr jämfört med 2022. 

Förändringen förklaras i huvudsak av högre kostnadsnivå påverkad av inflation i kombination med en ökad 
volym av omvårdnadsinsatser. 
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mkr Budget 2023 Budget 2022 Förändring 

Intäkter 225,0 219,0 -6,0 

Kostnader -1 167,8 -1 139,2 28,6 

Nettokostnader -942,8 -920,2 22,6 

Driftbudget, per verksamhet 

Utifrån nämndens tilldelade budgetram och jämförelse med innevarande års budgetnivå och prognos har 
fördelning av budgeten gjorts mellan områdena enligt nedanstående tabell. 

Hemtjänsten har ökat sin volym under 2022 med cirka 7 procent vilken kommer fortgå i samma takt även under 
2023. 

Äldreomsorg särskilt boende (säbo), insatser enligt LSS och insatser för personer med funktionshinder har 
antagits ligga kvar på samma nivå som 2022 års budget. 

Turbundna resor har tilldelats ett högre utrymme jämfört med 2022 på grund av ökade kostnader för drivmedel. 

Förvaltningsgemensam verksamhet har en lägre kostnadsnivå jämfört med budget 2022 vilket beror på att 
verksamhetssystem i budget 2023 har fördelats ut på de olika verksamheterna utifrån tillhörighet. 

Tabellen nedan visar fördelningen mellan omvårdnadsnämndens olika verksamheter. Fördelning av budget 
mellan verksamheterna kan komma att justeras. 

  

mkr Budget 2023 Budget 2022 Förändring 

Äldreomsorg Hemtjänst -210 -195,9 14,1 

Äldreomsorg Särskilt boende -404 -394,1 9,9 

Insatser enligt LSS -261 -254,2 6,8 

Insatser personer m funktionshinder -7,3 -7,1 0,2 

Turbundna resor -8,2 -6,6 1,6 

Förvaltningsgemensam verksamhet -52,3 -62,2 -9,9 

Summa nettokostnader -942,8 -920,1 22,7 

Investeringsbudget 

De investeringsmedel som är avsatta för 2023 avser kapitalinventarier. 

mkr Budget 2023 Budget 2022 Förändring 

Kapitalinventarier 1,5 1,5 0,0 

Summa 1,5 1,5 0,0 

Taxor och avgifter 

Avgift för äldre -och handikapp omsorg 
Solna stad tillämpar sedan flera år den så kallade maxtaxan. Maxtaxan gällande äldre -och handikappomsorg styrs 
av bestämmelserna i Socialtjänstlagen (2001:453), SoL. Bestämmelser om högkostnadsskydd så kallad maxtaxa 
och förbehållsbelopp knyts, enligt bestämmelsen i SoL 8 kap. 3 och 5 §§, till prisbasbeloppet som förändras varje 
år och som fastställs av regeringen. 

Maxtaxan inom äldre -och handikappomsorg regleras utifrån prisbasbeloppet som för 2023 är fastställt till 52 
500kr. Maxtaxan fastställs årligen av Socialstyrelsen. 

Nämndens taxor och avgifter 

Taxor och avgifter Beslutad Status Datum för nytt 
beslut 

Gäller från och 
med 

Hemtjänst KF 2016-05-30 Oförändrad  2016-07-01 

Vård och omsorgsboende KF 2016-05-30 Oförändrad  2016-07-01 

Välfärdsteknik KF 2022-04-04 Oförändrad  2022-04-04 

Väsentliga personalförhållanden 

Nämnden bedriver kontinuerligt utvecklingsarbete för att säkra kompetensförsörjningen och vara en attraktiv 
arbetsgivare med engagerade medarbetare. Nedan beskrivs de huvudsakliga aktiviteterna inom 
medarbetarperspektivet under 2023 utifrån fokusområden. 
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Kompetensutveckling 

Nämnden fortsätter även under 2023 att anordna utbildningar i basala hygienrutiner och återkommande 
praktiska övningar i hur utrustningen ska användas. Informationsmaterial om detta på såväl svenska som andra 
språk finns. 

En satsning i att utbilda språkombud på särskilda boenden startade 2021 och har fortsatt under 2022. 
Nätverksträffar för dessa och fortsatt utbildning planeras även 2023. 

Nämnden har rekvirerat statliga medel genom Äldreomsorgslyftet för att höja kompetenshöjande insatser för 
omvårdnadspersonal inom äldreomsorgen, cirka 50 medarbetare har deltagit  och satsningen fortsätter under 
2023. 

Nämnden har inlett ett samarbete med apoteket för att höja kompetensen gällande läkemedelshantering för 
sjuksköterskor, omvårdnadspersonal och  läkare. 

Inom demensområdet har 16 medarbetare från två särskilda boenden utbildats till Beteendemässiga och Psykiska 
Symtom vid demens (BPSD)-administratörer. I en efterföljande demenscoachutbildning  lyfts bland annat 
anhörigperspektivet och vikten av lågaffektivt bemötande vid BPSD-problematik, detta fortsätter under 2023.. 
Dessutom fortsätter demenscertifiering för hemtjänstpersonal samt nätverksträffar för medarbetare inom 
demensdagverksamhet. 

Omvårdnadspersonal har erbjudits utbildning i taktil massage. Meningen med taktil beröring är att skapa 
välbefinnande, minska stress, oro, illamående, ångest, lindra smärta och uppnå god hälsa trots sin diagnos. Hittills 
har cirka 50 personer från tre olika särskilda boenden genomgått utbildningen. En uppföljning kommer göras för 
att se hur massagen påverkat de brukare som fått denna typ av beröring. Flera medarbetare även inom 
gruppbostäder kommer att erbjudas utbildning under 2023. 

Ledarskapsutbildningen för chefer och nyckelpersoner inom vård och omsorg som påbörjades hösten 2022 
pågår även 2023 . Med utgångspunkt från deltagarnas egen arbetsvardag blandas användbara teorier med 
övningar. Stor vikt kommer läggs vid att förstå sin ledarroll i förhållande till den struktur man jobbar i och de 
resurser som finns till hands. Utbildningen varvas med handledning. 

Träningscentret Metodikum fortsätter att användas för vård- och omsorgspersonal att färdighetsträna olika 
praktiska moment. Instruktörer från flera olika verksamheter har utbildats ansvarar och förbereder den praktiska 
träningen. 

Förebyggande hälsoarbete 

Inom förvaltningen pågår ett strukturerat arbete med fokus på faktorer som bidrar till ökad hälsa och till hållbar 
arbetshälsa över tid med aktiviteter som främjar, förebygger och rehabiliterar. Förvaltningen har utsedda 
hälsoombud som stödjer cheferna i att arbeta hälsofrämjande. 

Sjukfrånvaro 

Den totala sjukfrånvaron inom förvaltningen för januari - juli 2022 var 9,3 procent att jämföra med 8,6 procent 
för samma period 2021. Långtidssjukfrånvaron har gått ner under 2022 jämfört med 2021 däremot har 
korttidssjukfrånvaron ökat något. Nämnden kommer därför lägga ännu mer fokus på att minska 
korttidsfrånvaron under 2023. Generellt arbetar verksamheterna  systematiskt i enlighet med 
rehabiliteringsprocessen för en minskad kort- och långtidssjukfrånvaro. 

Medarbetarundersökning - Hållbart medarbetarengagemang, HME 

Medarbetarundersökningen genomfördes under hösten 2021 med en svarsfrekvens på 83 procent. 
Medarbetarundersökningens resultat avseende HME (83,8) ligger kvar på en hög nivå. Resultatet visar att 
cheferna i hög grad visar uppskattning, förtroende och möjliggör att medarbetarna kan ta ansvar. Även chefernas 
arbetssätt att målstyra får höga resultat av medarbetarna. De utvecklingsområden som förvaltningen har arbetat 
med under 2022 är motivation, att utvecklas och lära nytt i det dagliga arbetet och delaktighet. 

Ny medarbetarundersökning genomförs under hösten och utifrån resultatet kommer verksamheterna under 2023 
utarbeta nya åtgärdsplaner. 

Tvärsektoriella frågor 

I Solna stads verksamhetsplan och budget har de tvärsektoriella frågorna - internationellt arbete, 
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likabehandlingsarbete samt miljö- och klimatarbetet - integrerats i stadens styrsystem. Utgångspunkten är att 
arbetet med de tvärsektoriella frågorna ska bidra till stadens vision och mål. Nämnderna har uppgiften att i 
arbetet med verksamhetsplan och budget inkludera tvärsektoriella aktiviteter, som effektivt stödjer nämndens 
måluppfyllelse. 

Internationellt 

Nämndens internationella arbete används huvudsakligen som metod för verksamhets- och kvalitetsutveckling. 

Omvårdnadsnämndens arbete med de internationella frågorna är bland annat kopplade till nämndmålen som 
inkluderar trygghet, bemötande och nöjdhet samt att motverka social isolering. 

Nämnden deltar i Eurocities, Social Affairs forum, framför allt i arbetsgruppen Urbant åldrande (urban ageing). 
Chefer från omvårdnadsförvaltningens ledningsgrupp representerar omvårdnadsnämnden i såväl forumet, 
arbetsgruppen som i stadens egna eurocitiesnätverk. Det kollegiala utbytet av erfarenheter är mycket intressant 
och givande. Utmaningarna i europeiska städer är likartade med en åldrande befolkning, svårighet att rekrytera 
personal och ett ökat behov av äldreomsorg. Metoder och verktyg för att tackla dessa utmaningar varierar och 
det finns ett stort värde att lära av varandra. Ett exempel är hur arbetet med att motverka social 
isolering/ensamhet är strukturerat. En annan intressant trend bland deltagande städer är utvecklingen av 
generationsöverskridande mötesplatser och boendeformer. Erfarenheter som är intressanta i 
omvårdnadsnämndens och kultur- och fritidsnämndens pågående utvecklingsarbete kring gemensamma 
mötesplatser. 

Omvårdnadsnämnden har under flera år samarbetat med ett kanadensiskt universitet där elever som studerar 
skandinavisk äldreomsorg vid ett flertal tillfällen besökt Solna. Nämnden är positivt inställd till fortsatt 
samarbete. 

Likabehandling 

Nämndens likabehandlingsarbete syftar till att alla medborgare ska få likvärdigt bemötande och service. Arbetet 
bidrar på detta sätt till att utveckla nämndens verksamhet och dess kvalitet.  Nedan beskrivs det huvudsakliga 
likabehandlingsarbetet under 2023. 

Arbetet mot våld i nära relationer som även omfattar hedersvåld riktar sig både till stadens äldre och till personer 
med funktionsnedsättning. Samverkansrutiner är framtagna mellan omvårdnadsförvaltningen och 
socialförvaltningen. 

Handläggarna på avdelningen för myndighetsavdelning har utbildning i normkritiskt tänkande, likabehandling 
och att arbeta för att undvika kränkande särbehandling. 

Information om likabehandlingsarbete ingår som en naturlig del i introduktionen av nyanställda och som en 
grund i ledarskapsutbildningen i staden. 

Upphandling enligt lagen om valfrihetssystem (LOV) innebär för äldre och för personer med 
funktionsnedsättning en ökad valfrihet i valet av utförare av beviljade insatser. 

Nämndens arbete för att öka hälsa, välbefinnande och livsglädje hos äldre fortsätter. Det sker bland annat genom 
samverkan med kultur- och fritidsnämndens verksamheter, frivilligorganisationer och andra volontärer och har 
som syfte att bryta social isolering, ge social stimulans, erbjuda friskvård- och/eller kulturaktiviteter. 
Välfärdsbiblioteket fortsätter att erbjuda utlåning av välfärdsteknik till seniorer. Nämnden fortsätter arbetet med 
att erbjuda personer med demenssjukdom och deras anhöriga stöd för att motverka social isolering. 

Wi-Fi är installerat i lägenheter på vård- och omsorgsboenden för att underlätta kommunikation och kontakt 
med närstående liksom möjligheten att använda appar, läsa tidningen, spela spel med mera. 

Digitala möten är en etablerad arbetsform inom och mellan organisationer men erbjuds också som kontaktväg 
för kunder och brukare. Det är många som föredrar digitala kontakter framför fysiska och formerna är under 
utveckling. 

Miljö och klimat 

Nämndens miljö- och klimatarbete utgår från stadens miljöpolicy med tillhörande strategier inom miljöområdet 
samt nämndens nämndmål. Nedan beskrivs de huvudsakliga aktiviteterna inom miljö- och klimatområdet under 
2023 utifrån miljöpolicyns fokusområden. 
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I linje med inriktningen i Solna stads klimatstrategi planerar omvårdnadsnämnden att genomföra en översyn av 
materialåtervinning och matavfallsinsamling i förvaltningens verksamheter. Omvårdnadsnämnden planerar även 
att göra en översyn av förvaltningens användning av fordon i syfte att kartlägga förutsättningarna för en 
fossilbränslefri fordonsflotta senast 2030. 

Vid de upphandlingar som omvårdnadsnämnden gör under 2023 kommer säkerställas att relevanta aspekter i 
stadens miljöpolicy, med tillhörande strategidokument, beaktas i kravställningar. 

Förväntad utveckling 

Pandemin (Covid-19) 

Nämnden kommer utifrån Folkhälsomyndighetens anvisningar fortsätta sitt arbete med att förhindra 
smittspridning av Covid-19. I samverkan med Region Stockholm sker provtagning och smittspårning samt 
vaccination i nämndens verksamheter. 

Prognos för verksamheter 

I Solna ökar antalet äldre i långsammare takt och i ett senare skede i jämförelse med riket. Andelen äldre har 
minskat kontinuerligt i Solna sedan början av 1990-talet, Solna är också en av få kommuner i landet där andelen 
äldre i befolkningen beräknas minska fram till 2025. Åldersgruppen äldre än 90 år, där behovet av omsorg är 
störst, förväntas fortsatt att minska under de kommande tio åren. En ökning förväntas de kommande fem åren 
istället främst i åldersgruppen 80-89 år. Antalet personer i åldern 45-65 har de senaste åren bedömts lägre jämfört 
med tidigare befolkningsprognoser, vilket påverkar utvecklingen av behov av vård och omsorg till 
omvårdnadsnämndens målgrupp även på längre sikt. 

Behovet av äldreomsorg i Solna har också påverkats av pandemin(Covid-19). Det framtida behovet av hemtjänst 
förväntas öka både till antal personer och i omfattning, medan behovet av platser vid vård- och omsorgsboenden 
är mindre än vid tidigare bedömningar av befolkningsutvecklingen. Omvårdnadsnämnden bedömer också att 
behovet av andra boendeformer än demens- och omvårdnadsplatser ökar under prognosperioden samt att 
antalet personer över 65 med behov av boendestöd kommer att öka i närtid. 

Den tidigare utvecklingen mot ökat behov inom LSS har stannat av något de gångna två åren, vilket också 
framgår av nationella jämförelser. Omvårdnadsnämnden bedömer att behovet av gruppbostäder är högre än av 
servicebostäder i närtid och att staden kan möta behovet utifrån nuvarande bestånd och planering. 

Välfärdsteknik och nya arbetssätt 

Välfärdsbehoven ökar till följd av att antalet äldre ökar samtidigt som befolkningen i arbetsför ålder inte ökar i 
samma takt. Denna utveckling ställer sammantaget krav på att utveckla omvårdnadsnämndens verksamhet och 
arbetssätt. Utveckling av välfärdsteknik kommer att vara en viktig del i detta. Den digitala utvecklingen ger 
möjligheter till att skapa effektivare arbetssätt samt underlätta rekrytering av chefer och vårdpersonal i framtiden. 
Några exempel på utvecklingsområden är förebyggande verksamhet och hemtjänst med ökad digitalisering, ett 
modernare och mer användarvänligt journalsystem för hälso- och sjukvårdspersonal i egen regi kommer att 
införas under 2023. 

Förebyggande verksamhet 

Nämndens arbete för att öka hälsa, välbefinnande och livsglädje hos äldre fortsätter. Det sker bland annat genom 
samverkan med förvaltningen för arbetsmarknad, kultur och fritid, frivilligorganisationer samt volontärer och har 
som syfte att bryta social isolering, ge social stimulans och erbjuda friskvårds- och/eller kulturaktiviteter. 
Nämnden fortsätter arbetet med att erbjuda personer med demenssjukdom och deras anhöriga stöd för att 
motverka social isolering. 

Samverkan med Region Stockholm 

Ett viktigt utvecklingsområde är samverkan mellan staden och Region Stockholm. Det behöver finnas en god 
samverkan dels mellan slutenvården, primärvården och staden vid själva vårdövergången, dels mellan 
primärvården och staden efter hemkomsten från sjukhus. Om övergången till det egna hemmet upplevs som 
trygg och säker minskar risken för återinläggning till slutenvården, omsorgs- och omvårdnadsbehov  samt 
efterfrågan på alternativt boende minskar dessutom kan stadens och regionens resurser  användas på bästa 
möjliga sätt. Det pågår ett pilotprojekt mellan Region Stockholm och Solna stad med inriktningen att förbättra 
och utveckla nya arbetssätt mellan två husläkarmottagningar och hemgångsteamet inom hemtjänsten. Faller 
pilotprojektet väl ut är ambitionen att arbetssättet ska implementeras mellan alla husläkarmottagningar i Solna 
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och hemgångsteamet. Detta är ett led i God och nära vårdsatsningen som Region Stockholm har initierat. Det 
vill säga att den vård som invånaren behöver ofta, ska finnas nära och anpassas efter invånarnas behov. Under 
pandemin har det varit en tät samverkan mellan nämnden och regionen lokalt med fokus på frågor som berört 
pandemin och som har letts av nämndens medicinskt ansvarig sjuksköterska(MAS), samt regionens geografiska 
samordnare för primärvården. Samverkan fortsätter med  fokus på de mest sjuka äldre. 

Under år 2022 med fortsättning under 2023 har ett nytt informationsöverföringssystem börjat införas av Region 
Stockholm för att säkerställa en trygg och säker planering för de patienter som vårdas inom slutenvården och är i 
behov av kommunala insatser och eller insatser från öppna vården. 

Fortsatt kompetenssäkring 

En strategi för kompetensutveckling inom äldreomsorgen har utarbetats och kommer successivt implementeras. 
Samverkan med högskolor och forskning- och utvecklingsenheter är betydelsefullt och sker regelbundet i bland 
annat förvaltningens omvårdnadsakademi. Avtalsuppföljningar görs enligt uppföljningsplan för 2023 för att följa 
upp att utförarna följer avtalen avseende bland annat kompetenssäkring och kvalitetsutveckling. 

Kompetensutveckling och kompetenshöjning inom vård och omsorg behövs för att både bibehålla och utveckla 
kvaliteten i verksamheterna. För det krävs medarbetare som har rätt kompetens för uppdraget. Det är bland 
annat därför viktigt att utbilda vårdbiträden till undersköterskor och sjuksköterskor till specialistsjuksköterskor.  
Även utvecklingsprojektet Heltidsresan som är en överenskommelse mellan Kommunal och SKR ska pågå fram 
till 2024 och drivs för att heltidsarbete ska bli norm i välfärdens kvinnodominerade yrken. Nya arbetssätt för att 
rekrytera och behålla sjuksköterskor fortsätter under året. 

Konkurrensutsättning 

Omvårdnadsnämnden upphandlar kontinuerligt verksamheter för att svara mot stadens behov av tjänster och 
platser vid särskilda boendeformer. Omvårdnadsnämnden tillämpar både upphandlingar enligt lagen om offentlig 
upphandling (LOU) och valfrihetssystem enligt lagen om valfrihetssystem (LOV), och har därför avtalsrelationer 
med ett stort antal utförare. Verksamheterna inom nämndens ansvarsområde är generellt tillståndspliktiga vid 
överlämnande, varför planering av upphandlingar behöver ske utifrån behovsprognos med särskilt god 
framförhållning. 

Omvårdnadsnämnden kommer under 2023 att påbörja upphandla trygghetslarm och tillhörande funktioner med 
anledning av att föregående avtal löper ut. Upphandlingen kommer att ske genom avrop med förnyad 
konkurrensutsättning. Omvårdnadsnämnden kommer därutöver fortsatt revidera förfrågningsunderlag för LOV-
upphandlingar. 

Befintliga avtal som ska upphandlas på nytt 

Avtalsbeteckning Diarienummer 

Trygghetslarm ON/2015:37 

Revidering av valfrihetssystem för korttidsvistelse (LOV) ON/2012:68 

Revidering av valfrihetssystem för LSS-bostad (LOV) ON/2013:77 

Nya upphandlingsbehov samt större avrop på befintliga ramavtal 

Nya upphandlingsbehov 

Nämnden har inga nya upphandlingsbehov för 2023. 

Intern kontroll 

Varje nämnd ansvarar för intern kontroll inom sitt verksamhetsområde enligt kommunfullmäktiges reglemente. 
En god intern kontroll bidrar till att säkerställa att verksamheten bedrivs ändamålsenligt, kostnadseffektivt och 
säkert. 

I samband med verksamhetsplan och budget ska varje nämnd ta fram en internkontrollplan för nästa år som 
beskriver väsentliga risker i verksamheten. Riskerna sorteras in i en av fyra kategorier: styrning, medarbetare, 
ekonomi och verksamhetsprocesser. Riskerna kopplas sedan till en process eller rutin. Verksamheten ska bedöma 
sannolikheten för och konsekvensen av om en risk skulle inträffa. Bedömningen redovisas som ett riskindex 1-
16, där 16 är hög risk. Internkontrollplanen beskriver kontrollmoment för hur verksamheten ska kontrollera att 
risken inte har inträffat. Internkontrollplanen följs upp i samband med delårsrapport och årsredovisning. 
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Internkontrollplan 

Kategori Process/Rutin Riskindex Risker Kontrollmoment 

Styrning Verksamhetsuppfölj
ning enligt 
uppföljningsplan 

9 Verksamheter drivs 
inte enligt avtal och 
överenskommelser 

Kontroll av att planen för upphandling av 
verksamhetsavtal och 
överenskommelser följs. 

Medarbetare Rekrytering av 
Sjuksköterskor 

9 Risk för brister i 
patientsäkerhet 
relaterat till bristande 
kontinuitet i 
sjuksköterskegruppe
n. 

Kontroll av att månatlig redovisning 
angående sjuksköterskesituationen görs 
till medicinskt ansvarig sjuksköterska. 

Rekrytering av 
undersköterskor 
inom hemtjänst och 
särskilt boende 

9 Brist på utbildade 
undersköterskor och 
risk för en mindre 
bra omvårdnad. 

Kontroll av andel utbildade 
undersköterskor och 
specialistundersköterskor i samband 
med avtalsuppföljning. 

Ekonomi Uppföljning av 
kostnader -
 Kostnadskontroll 

9 Budget i obalans. Att 
kostnader avviker 
väsentligt från 
budgetram. 

Kontroll av uppföljning enligt stadens 
anvisningar för budgetuppföljningar, 
delårsrapporter samt verksamhetsmål. 
Kontinuerlig uppföljning av nyckeltal. 
Resultat sammanställs och föredras i 
nämnden. 

Verksamhetsprocesser Tillräckligt med 
skyddsutrustning 

8 Risk att 
verksamheterna inte 
har tillräckligt med 
skyddsutrustning. 

Kontroll i samband med 
avtalsuppföljning. 

Åtkomst till uppgifter 
i enskildes 
dokumentation i 
vård- och 
omsorgsboende 

6 Att obehöriga 
kommer åt att ta del 
av enskildas 
uppgifter. 

Kontroll att loggkontroller görs i 
verksamhetssystem där personuppgifter 
förekommer. 

Utlämnande av 
handlingar enligt 
GDPR. 

9 Gällande rutiner inte 
följs vid utlämning av 
handlingar. 

Kontroll av att gällande rutiner för 
utlämnande av handlingar följs genom 
stickprovskontroller 

 



 
SOLNA STAD 
 

Protokollsutdrag 2022-10-11  
 SID 1 (1) 

 

 
Signatur  

Miljö- och hälsoskyddsnämnden  
 

§ 36 
Miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhetsplan och 
budget 2023 (MHN/2023:1) 
 

Beslut 
• Miljö- och hälsoskyddsnämnden fastställer förvaltningens förslag till 

verksamhetsplan och budget inklusive mål, ekonomiska ramar, konkurrensplan 
och internkontrollplan.  

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige att besluta om  

• Taxa för Solna stads prövning och tillsyn inom miljöbalkens, strålskyddslagens 
och lagen om sprängämnesprekursorers område med taxebilagor fastställs att 
gälla från 1 januari 2023. 

• Timavgiften i Taxa för Solna stads prövning och tillsyn inom miljöbalkens, 
strålskyddslagens och lagen om sprängämnesprekursorers område höjs från och 
med 1 januari 2023 till 1 440 kr.  

• Taxa för Solna stads offentliga kontroll av livsmedel fastställs att gälla från 1 
januari 2023. 

• Timavgiften i Taxa för Solna stads offentliga kontroll av livsmedel höjs från och 
med 1 januari 2022 till 1 532 kr. 

 
 
Sammanfattning 
Kommunstyrelsen beslutade i juni 2022 om förutsättningarna för budget 2023 med 
inriktning för 2024 och 2025. Utifrån kommunstyrelsens beslut har miljö- och 
byggnadsförvaltningen utarbetat miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhetsplan och 
budget 2023. Prioriterade aktiviteter för respektive verksamhet har harmoniserats med 
kommunstyrelsens beslut. 
 
Driftsram för miljö- och hälsoskyddsnämnden är 12,0 mkr. Nämndens 
investeringsbudget är 0,1 mkr. Prioriterade aktiviteter för respektive verksamhet har 
harmoniserats med kommunstyrelsens beslut. 
 
Röstförklaringar 
Hélène Sevastik (S), Ebbe Adolfsson (S) och Patrik Lundqvist (S) deltar inte i beslutet 
enligt bilaga 1. 
 
Tove Pehrsson (V) och Ulf Åsbrink (V) deltar inte i beslutet enligt bilaga 2. 

 
 

I 



Miljö- och hälsoskyddsnämnden 11 oktober 2022 

Miljö-och hälsoskyddsnämndens verksamhetsplan och budget 2023: MHN/2023:1 

Röstförklaring 

Vi deltar inte i beslutet om kommunstyrelsens verksamhetsplan och budget för 2023 utan 

inkommer till kommunfullmäktige i november med eget budgetförslag. 

Hélène Sevastik 

Socialdemokraterna 

Bilaga 1 till MHN/2022-10-11 § 36-~ 
•• ~I 

-- socialdemokraterna 



Solna 11 oktober 2022 

Miljö- och hälsoskyddsnämnden, ärende 5 

Verksamhetsplan och budget 2023 

MHN/2023:1 

Röstförklaring 

Vänsterpartiet deltar inte i beslutet om Miljö- och hälsoskyddsnämndens 
verksamhetsplan och budget för 2023. Vi hänvisar till ett eget budgetförslag som 
kommer att lämnas vid ett senare tillfälle. 

Tove Pehrsson 
Vänsterpartiet 

Bilaga 2 till MHN/2022-10-11 § 36



I SOLNASTAD 

Förhandling enligt§ 11 MBL angående Verksamhetsplan och 
budget 2023 för Miljö och byggnadsförvaltningen 

Datum: 

Ärende: 

Plats: 

Parter: 

Närvarande: 

§1 

2022-10-04 

Verksamhetsplan och budget 2023; Miljö och 
byggnads förvaltningen 

Solna stadshus 

Miljö och byggnadsförvaltningen 
Vision 
Naturvetarna 
Sveriges Arkitekter 

För arbetsgivaren: 
Asa Bergström Förvaltningschef MBF 
Karolina Ernarp bitr Förvaltningschef MBF 

För arbetstagarparten: 
Malin Lyckdal (Naturvetarna) 
Ara Kanakanian (Naturvetarna) 
Cristina de Barros Moreira (Sveriges Arkitekter) 
Jonas Damm (Vision) 

Arbetsgivaren har kallat till förhandling enligt § 11 MBL, angående 
verksamhetsplan och budget för 2023 

§2 

Sveriges Arkitekter yttrar att aktiviteten att ta fram en Arkitekturpolicy för Solna 
stad är mycket välkommen. Aktiviteten bör engagera medarbetarnas olika kunskap 
och göras levande i hela samhällsbyggnadsprocessen. 



§3 

De fackliga organisationerna har inget ytterligare att erinra mot Miljö och 
byggnadsförvaltningens Verksamhetsplan och budget 2023 

§4 

Förhandlingen förklaras avslutad denna dag. 

Vid protokollet 

Christina Liden Anderson 

För Solna stad För Vision 

0 

()1Jn,/f~•$fl rv1wv 
Åsa Bergström Jonas Damm 

~:c~ 
Malin Lyckdal 

För Sveriges Arkitekter 

Cristina de Barros Moreira 

2(2) 



SID 1 (2) 

 
 

 

Tjänsteskrivelse 2022-09-29 Miljö-och 
byggnadsförvaltningen  MHN/2023:1 

 
 
 

Miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhetsplan och budget 
2023 
 

Förslag till beslut 
 Miljö- och hälsoskyddsnämnden fastställer förvaltningens förslag till 

verksamhetsplan och budget inklusive mål, ekonomiska ramar, 

konkurrensplan och internkontrollplan.  

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att besluta om  

 Taxa för Solna stads prövning och tillsyn inom miljöbalkens, 
strålskyddslagens och lagen om sprängämnesprekursorers område med 
taxebilagor fastställs att gälla från 1 januari 2023. 

 Timavgiften i Taxa för Solna stads prövning och tillsyn inom miljöbalkens, 
strålskyddslagens och lagen om sprängämnesprekursorers område höjs 
från och med 1 januari 2023 till 1 440 kr.  

 Taxa för Solna stads offentliga kontroll av livsmedel fastställs att gälla från 
1 januari 2023. 

 Timavgiften i Taxa för Solna stads offentliga kontroll av livsmedel höjs från 
och med 1 januari 2022 till 1 532 kr. 

 
 
Sammanfattning 
Kommunstyrelsen beslutade i juni 2022 om förutsättningarna för budget 2023 
med inriktning för 2024 och 2025. Utifrån kommunstyrelsens beslut har miljö- och 
byggnadsförvaltningen utarbetat miljö- och hälsoskyddsnämndens 

I SOLNASTAD 



SID 2 (2) 

 
 

 

verksamhetsplan och budget 2023. Prioriterade aktiviteter för respektive 
verksamhet har harmoniserats med kommunstyrelsens beslut. 
 
Driftsram för miljö- och hälsoskyddsnämnden är 12,0 mkr. Nämndens 
investeringsbudget är 0,1 mkr. Prioriterade aktiviteter för respektive verksamhet 
har harmoniserats med kommunstyrelsens beslut. 

Handlingar 
Verksamhetsplan och budget 2023 
Taxa för Solna stads prövning och tillsyn inom miljöbalkens, strålskyddslagens 
och lagen om sprängämnesprekursorers område 
Taxa för Solna stads offentliga kontroll av livsmedel 
 
 
 
 
Åsa Bergström    Karolina Ernarp 
Förvaltningschef       Biträdande förvaltningschef 

I SOLNASTAD 
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Verksamhetsplan och budget 2023 

MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDEN 

MHN 2023:01 Behandlas av miljö- och hälsoskyddsnämnden den 11 oktober 2022. 
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Förvaltningsberättelse 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsen beslutade i juni 2022 om förutsättningarna för budget 2023 med inriktning för 2024 och 2025. 
Utifrån kommunstyrelsens beslut har miljö- och byggnadsförvaltningen utarbetat miljö- och 
hälsoskyddsnämndens verksamhetsplan och budget 2023. Prioriterade aktiviteter för respektive verksamhet har 
harmoniserats med kommunstyrelsens beslut. 

Kommunstyrelsen har beslutat om fyra övergripande mål för staden och fyra nämndmål för miljö- och 
hälsoskyddsnämnden. 

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

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

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

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

Driftsram för miljö- och hälsoskyddsnämnden är 12,0 mkr. Nämndens investeringsbudget är 0,1 mkr. Nämnden 
föreslår att timtaxorna för prövning och tillsyn inom miljöbalkens, strålskyddslagens och lagen om 
sprängämnesprekursorers område samt för Solna stads offentliga kontroll av livsmedel höjs med 3 procent. 

För att utveckla nämndens förmåga att leverera en god service, möta framtida välfärdsbehov, förändrad 
lagstiftning samt en osäker och tuffare ekonomisk situation ska arbetet med att utveckla processer genom att 
samverka och använda digitaliseringens möjligheter fortsätta. Kompetensutveckling inom områden som hållbar 
utveckling, service och bemötande, ledarskap och partnerskap är av strategisk vikt och bidrar tillsammans med 
fackkunskap till måluppfyllelse, en lärande organisation, hållbara partnerskap, god arbetsmiljö och 
medarbetarengagemang. 

Styrning och uppföljning av den kommunala verksamheten 

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

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

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

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

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

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

Miljö- och hälsoskyddsnämndens ansvarsområde 

Miljö- och hälsoskyddsnämnden ansvarar för tillsyn enligt miljöbalken, livsmedelslagen, smittskyddslagen, vissa 
delar av tobakslagen (platser med rökförbud) samt strålskyddslagen avseende strålskydd i solarier. Nämnden är 
även kommunstyrelsen behjälplig med kommunens övergripande miljöarbete samt bistår tekniska nämnden med 
utvecklingen av avfallsfrågorna i staden. 

Nämndens kvalitetsdeklarationer 

Miljö- och hälsoskyddsnämnden har inga kvalitetsdeklarationer. 

Kvalitetsdeklarationer Beslutsdatum Status 

   

   

Organisation 

Förvaltningen 

Miljö- och byggnadsförvaltningen är utförare inom nämndens ansvarsområden och består av tre avdelningar; 
miljöavdelningen, plan- bygg- och geodataavdelningen samt administrativa avdelningen. 

Förvaltningsövergripande utvecklings- och kvalitetsarbete ska under verksamhetsåret ledas av ledningsgruppen. 
Miljöavdelningen ska driva arbetet med digitaliseringen av tillsynen. Den administrativa avdelningen ska driva 
arbetet med att utveckla administrativa processer genom att tillvarata digitaliseringens möjligheter. 

Miljö- och hälsoskyddsnämnden har stöd av miljöavdelningen och administrativa avdelningen. Miljöavdelningen 
består av de fyra enheterna, miljöskyddstillsyn, hälsoskyddstillsyn, livsmedelskontroll samt miljö- och 
klimatenheten. Även ansvaret för arbetet med energi- och klimatrådgivningen ligger på miljöavdelningen. Den 
administrativa avdelningen, förvaltningschef och biträdande förvaltningschef delas med byggnadsnämnden. 

Miljöskyddstillsyn 
Enheten kontrollerar att miljöbalken med tillhörande förordningar följs. En stor del av tillsynen läggs på 
miljöfarliga verksamheter, förorenad mark och byggnader, infrastruktur- och exploateringsprojekt samt 
dagvatten. Tillsynen omfattar bland annat tillsynsbesök hos verksamheten, granskning av provtagningar eller 
andra undersökningar och krav på att verksamheten har en fungerande egenkontroll. Enheten handlägger 
ansökningar och anmälningar som krävs enligt miljöbalken samt ger information till verksamhetsutövare och 
privatpersoner. Syftet med tillsynen är att minska utsläppen av föroreningar till mark, vatten och luft. Ett annat 
syfte är att kunskapen om miljölagstiftningen och de krav som ställs ska öka hos verksamhetsutövarna. 

Hälsoskyddstillsyn 
Enheten för hälsoskyddstillsyn kontrollerar att verksamhetsutövare följer miljöbalken med tillhörande 
förordningar, smittskyddslagen, strålskyddslagen och tobakslagen. Syftet med lagstiftningen är att säkerställa att 
bostäder och allmänna lokalers inomhusmiljö inte medför olägenhet för människors hälsa och miljön. Detta kan 
exempelvis gälla olägenhet i form av buller, fukt, mögel, ventilation, smittspridning och tobaksrök. 

Enheten handlägger tillstånd och anmälningar som krävs utifrån miljöbalken och ger information och rådgivning 
till verksamhetsutövare och privatpersoner. 

Arbetet omfattar bland annat tillsynsbesök hos boende och verksamhetsutövare, indikerande mätningar i 
inomhusmiljö, granskning av prov- och undersökningsresultat samt verksamheters egenkontroll. Enheten arbetar 
även förebyggande med information och rådgivning och hjälper smittskyddsläkare samt länsveterinär vid 
smittspårning. 
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Livsmedelskontroll 
Enheten för livsmedelskontroll kontrollerar att verksamheter som hanterar livsmedel följer 
livsmedelslagstiftningen. Syftet med lagstiftningen är att konsumenterna ska få säkra livsmedel och att 
informationen som ges till konsumenten om livsmedel är korrekt och enkel att förstå. 

Myndigheten ska säkerställa att alla relevanta krav i lagstiftningen kontrolleras regelbundet och att kontrollen 
som utförs är riskbaserad, ändamålsenlig, rättssäker och ger effekt. Kontrollen ska upptäcka avvikelser och följa 
upp dessa för att säkerställa att de har åtgärdats. 

Utöver den planerade kontrollen handläggs bland annat matförgiftningar, klagomål, återkallanden av livsmedel, 
frågor från företagare och allmänhet samt nya anmälningar om registrering av livsmedelsanläggningar. 

Miljö- och klimatenheten 
Inom enheten ryms både strategiskt och operativt miljö- och klimatarbete. 

Enheten ansvarar för miljöövervakning i olika stor utsträckning inom områdena vatten, luft och biologisk 
mångfald. I processen utförs mätningar, beräkningar, inventeringar och undersökningar, främst i samverkan med 
andra kommuner och regionala organ och i vissa fall på lokal nivå i Solna. Syftet med de återkommande 
systematiska undersökningarna är att visa hur det står till med vår miljö. Resultaten används för att följa upp om 
miljökvalitetsnormerna för vatten och luft följs, om nationella, regionala och lokala miljömål uppnås och för att 
bedöma framtida hot mot miljön. De ger också underlag till förslag om förbättrande åtgärder och underlag för 
löpande miljötillsyn. 

Det miljöstrategiska arbetet åligger och rapporteras till kommunstyrelsen men organisatoriskt tillhör stadens 
miljöstrateg enheten. Enheten bevakar även miljö- och hälsoaspekter i stadens fysiska planering. 

Energi- och klimatrådgivning 
I nämndens uppdrag ingår det att vara kommunstyrelsen behjälplig i det övergripande miljöarbetet samt att 
inspirera Solnas intressenter att agera på ett miljö- och hälsoriktigt sätt. Den kommunala energi- och 
klimatrådgivningen som administreras av nämnden är en viktig del av detta arbete. Solna ingår i ett regionalt 
samarbete mellan 25 kommuner i Stockholmsregionen samt i ett kluster med Sundbyberg, Järfälla och Ekerö där 
energiexperter ger kostnadsfri och opartisk energi- och klimatrådgivning. Rådgivningen riktar sig till 
privatpersoner, organisationer och företag. Verksamheten finansieras av Energimyndigheten och uppdraget är att 
hjälpa till med den nödvändiga energiomställningen av samhället. 

Administrativa avdelningen 

Den administrativa avdelningen ansvarar för det administrativa stödet inom förvaltningen och har ansvar för 
nämndens registratur, arkiv, kommunikation samt viss statistik och uppföljning. Avdelningen ansvarar också för 
samverkan med stadsledningsförvaltningen som förser nämnden med verksamhetsstöd inom områdena 
kommunikation och kontaktcenter, it och systemförvaltning samt redovisning och ekonomisk uppföljning. 
Avdelningen stödjer även övriga verksamheter genom att handlägga vissa verksamhetsspecifika ärenden samt 
genom att leda verksamhetsutvecklingen av prioriterade administrativa processer. 

Mål och uppdrag 

Solna stads vision och övergripande mål 

Den politiska viljeinriktningen för Solna stads framtida utveckling kommer till uttryck i en vision och fyra 
övergripande mål. Solna stads vision lyder på följande sätt: 

Solna ska vara en sammanhållen och levande stad, som växer och utvecklas hållbart för alla solnabor. Staden kännetecknas av 
trygghet och öppenhet, där allas potential tas tillvara. Vi erbjuder kunskap, kreativitet och upplevelser som ökar regionens 
attraktionskraft. 

Visionen bryts ner i fyra övergripande mål, som lyder på följande sätt: 

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

Alla verksamheter som Solna stad finansierar, oavsett utförare, ska hålla god kvalitet och hushålla med stadens 
resurser. Staden ska säkerställa att de insatta resurserna ger avsedda resultat i verksamheterna. Verksamheter 
inom välfärdens kärna ska prioriteras. Kvalitetsnivåer ska sättas och följas upp och utvärderas. Det ska vara 
ordning och reda i stadens ekonomi och verksamheterna ska hålla budget. Staden tar ansvar för framtidens 
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välfärd genom att balansera kostnader för dagens verksamheter och behovet av att göra avsättningar för 
kommande investeringar. 

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

Solna ska möta efterfrågan på att leva, bo och verka i staden med ett stort utbud av bostäder, arbetsplatser och 
service. Staden ska växa hållbart i en takt som staden och solnaborna mäktar med utifrån ett ekonomiskt, socialt 
och miljömässigt perspektiv. De möjligheter som tillväxten skapar ska tillvaratas samtidigt som stadens framtida 
ekonomi tryggas, viktiga naturvärden säkras och jämlika livsvillkor skapas. Barriärer ska byggas bort och 
stadsdelarnas egna identiteter tas till vara och länkas ihop för att skapa en sammanhållen och levande stad. 

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

Solna ska erbjuda en attraktiv och trygg miljö att leva och verka i. Här ska finnas tillgång till bra boende, 
stimulerande arbete och utbildningsmöjligheter, god service, trivsamma grönområden och goda 
kommunikationer. Stadsmiljön ska vara trygg och tillgänglig för alla, utan fysiska och sociala barriärer. 
Solnaborna ska kunna forma sina liv efter sina förutsättningar och trygga sin försörjning genom eget arbete. Den 
service som Solna stad finansierar ska finnas som ett naturligt stöd för de solnabor som behöver den under livets 
olika skeden. 

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

Solna ska vara en mångsidig och upplevelserik stad, som ökar regionens attraktionskraft. Här ska storstadens puls 
samspela med det lugn som närheten till natur och vatten ger. Staden ska ha en internationell prägel och vara en 
mötesplats för människor med olika bakgrund, en importhamn för nya idéer och ett centrum för upplevelser. 
Här ska alla ges möjlighet att förverkliga sina livsdrömmar och allas potential tas tillvara i stadens och regionens 
utveckling. 

Nämndmål 

Nämndmålen pekar ut kommunfullmäktiges övergripande prioriteringar och strategiska ställningstaganden för 
respektive nämnd. Nedan beskrivs nämndens huvudsakliga aktiviteter per respektive nämndmål och vilka mått 
som används för att beskriva måluppfyllelsen under 2023. 

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

lagstiftningen inom nämndens verksamhetsområde. 

Aktiviteter Beskrivning 

Utföra tillsyn enligt den fastställda tillsynsplanen för 
miljöskyddstillsyn 

Tillsynen av miljöfarliga verksamheter omfattar bland annat 
granskning av miljörapporter, egenkontrollprogram, 
provtagningsresultat samt besök hos verksamheterna. Nämnden 
prioriterar tillsyn av större exploateringsprojekt och tillsyn av ny 
infrastruktur. Aktuella frågor i projekten är bland annat hantering 
av förorenad mark och vatten under byggtiden samt riktvärden 
för buller.  
 
Fortsatt tillsyn av förorenade områden, framförallt inom ramen 
för tillsynen av exploateringsprojekt planeras.  
 
Dagvattentillsynen har hög prioritet. För att klara god ekologisk 
och kemisk status i stadens vatten i enlighet med vattendirektivet 
behöver andelen dagvatten som renas öka och de anläggningar 
som finns för rening och omhändertagande av dagvattnet 
behöver ha en god egenkontroll. Vid samtliga 
exploateringsprojekt görs tillsyn på hur vatten som uppstår renas 
och hanteras. 

Följa den fastställda planen för livsmedelskontroll Myndigheten ska ha en treårsplan för den offentliga 
livsmedelskontrollen. Utifrån den ska en operativ plan tas fram 
där det framgår vilka anläggningar som ska kontrolleras, hur 
ofta, vad som ska kontrolleras etcetera. 
 
För 2023 kommer nämnden särskilt ha fokus på hur 
verksamheterna säkerställer att temperaturberoende livsmedel 
förvaras och hanteras vid korrekta temperaturer. Felaktiga 
temperaturer kan orsaka kvalitetsförsämringar och i värsta fall 
kan bakterier växa till och orsaka sjukdom. 
 
Kontroll av hur verksamheter, såsom restauranger, grossister, 
butiker etcetera, säkerställer att de har spårbarhet för livsmedel 
kommer att utföras. Kravet på spårbarhet gäller för alla 
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Aktiviteter Beskrivning 

livsmedelsföretagare och innebär att man ska kunna spåra 
osäkra livsmedel som släppts ut på marknaden och som ett sätt 
att bekräfta att den information som ges om ett livsmedel är 
korrekt. 
 
Under 2022 utförde myndigheten kontroll på serveringsställen 
gällande information om allergener till konsument. Kontroll 
kommer att utföras igen hos de verksamheter där brister 
konstaterades för att se om kunskaper och rutinerna om 
allergener har förbättrats. Resultatet av kontrollerna kan visa på 
om myndighetens kontroll har haft effekt, det vill säga att 
livsmedelssäkerheten har ökat. 
 
Nya nationella operativa mål är framtagna som gäller under 
2023–2025. De flesta målen berör anläggningar i tidigare led 
såsom huvudkontor, importörer och grossister. Kontroll som ska 
utföras under den här tidsperioden handlar bland annat om 
nyckelhålsmärkning, ekologiska varor, spårbarhet och 
information på e-handelssidor. 
 
Under 2023 ska samtliga livsmedelsanläggningar, cirka 725 
stycken i Solna, omklassas enligt den nya modell för 
riskklassning som Livsmedelsverket har tagit fram och som 
träder i kraft 2024. Det innebär att myndigheten behöver 
informera och inhämta information från företagen om deras 
verksamheter, omklassa och fatta nya beslut. Utöver det krävs 
det utbildning i den nya modellen, reviderade anvisningar och 
nya beslutsmallar. 

Följa den fastställda tillsynsplanen för hälsoskyddstillsyn Nämndens tillsyn är riskbaserad och fokuserar på vardagsmiljön 
för känsliga grupper som barn, unga och äldre samt på 
verksamheter med ökad risk på grund av till exempel stickande 
eller skärande inslag. Prioriterad tillsyn kommer att utföras på 
utbildningslokaler, utomhusbad, motionsanläggningar och 
hygieniska behandlingslokaler.  
 
Nämnden handlägger även utifrån händelsestyrd tillsyn 
inkommande anmälningar utifrån miljöbalkens krav på att 
bostäder och lokaler för allmänna ändamål ska vara utformade 
och användas så att olägenhet inte uppstår för människors 
hälsa. Vidare besvaras inkommande remisser, bland annat 
yttrande för alkoholtillstånd. 
 
Nämnden är även ansvarig för att utföra smittspårning utifrån 
smittskyddslagen vad gäller objektsburen smitta. Löpande 
handläggning och rådgivning gällande rökfria miljöer ingår även i 
nämndens uppdrag. Tillsynen ska i sin tur leda till bättre 
egenkontroll hos verksamhetsutövare och fastighetsägare vilket 
resulterar i färre brister. 

Upprätta och utveckla en god tillsyn och kontroll Nämnden kommer att fortsätta att arbeta för att den tillsyn och 
kontroll som utförs inom de olika verksamhetsområdena är 
tydlig, enhetlig och ger ett likvärdigt resultat. Det ska vara tydligt 
vad vi kontrollerar samt vilka krav som ställs på 
verksamhetsutövaren om brister konstateras. 
Kompetenshöjande insatser för medarbetarna samt samverkan 
och samarbete inom och mellan myndigheter är en viktig del i att 
arbeta enhetligt och med likvärdigt resultat. 

. 

Mått 

Antal tillsyn och kontroller inom miljö- och hälsoskyddsområdet per årsarbetare 

Miljö- och hälsoskyddsnämnden ska öka nämndens självfinansieringsgrad för nämndens 

tillsyn och kontroll. 

Aktiviteter Beskrivning 

Revidera taxorna för miljöbalkstillsyn och livsmedelskontroll Självfinansieringsgraden är ett mått på hur stor del av intäkterna 
som kommer från avgifter. Riksdagen har beslutat att 
kommunens kostnader för myndighetsutövning i möjligaste mån 
ska vara avgiftsfinansierad. Den del som inte bekostas av 
avgifter finansieras av skatteintäkter via anslag från nämnden. 
Tillsynsavgifterna bör vara lättbegripliga och förutsägbara för 
verksamhetsutövarna och motsvaras av en tydlig motprestation.  
 
Under året kommer en ny taxemodell för miljöbalkstillsynen tas 
fram och införas till tillsynen 2024. En översyn av timtaxan för 
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Aktiviteter Beskrivning 

livsmedelskontroll kommer även att utföras. 

. 

Mått 

Självfinansieringsgrad för tillsyn och kontroll inom miljö- och hälsoskydd 

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

och bidra till nöjda solnabor och företagare. 

Aktiviteter Beskrivning 

Bevara förmågan att leverera en god och samordnad service Serviceperspektivet ska genomsyra nämndens alla 
verksamheter. Rättssäkerhet, information, tillgänglighet, 
effektivitet och bemötande ska beaktas i arbetet att utveckla 
processer och tillhörande verksamhetssystem. En säkrad 
bemanning, digitalisering och kompetensutveckling är viktiga 
framgångsfaktorer. Nämnden ska samverka med stadens övriga 
nämnder för att säkerställa en effektiv och samordnad service för 
ärenden som kräver flera nämnders engagemang. 

. 

Mått 

Företagsklimat enl. ÖJ (Insikt) - Livsmedelskontroll - Totalt, NKI 

Företagsklimat enl. ÖJ (Insikt) - Miljö- och hälsoskydd - Totalt, NKI 

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

hållbart sätt. 

Aktiviteter Beskrivning 

Utföra miljöövervakning av vatten Miljöövervakning av Brunnsviken, Råstasjön, Ulvsundasjön och 
Igelbäcken ges som vanligt högsta prioritet. Övervakning av 
Edsviken och Lilla Värtan görs också genom Edsviken 
vattensamverkan respektive Svelandskustvattenvårdsförbund. 
 
Under 2021-2023 pågår ett intensifierat arbete med att ta fram 
underlag till ett lokalt åtgärdsprogram för Lilla Värtan inklusive 
strömmen med berörda kommuner. När underlaget är klart 
kommer arbetet med åtgärdsprogrammet att påbörjas. 
 
Nämnden är staden behjälplig i arbetet med fysiska åtgärder för 
samtliga vattenförekomster. Vattenförvaltningen har gått in i en 
ny cykel 2022-2027 och det tidigare överklagade 
åtgärdsprogrammet är nu beslutat och har börjat gälla. 

Bevaka miljö- och hälsoskyddsfrågor i den fysiska planeringen Bevakning av miljö- och hälsoaspekter i den fysiska planeringen, 
särskilt i översiktlig planering, detaljplanering och 
exploateringsprojektens miljöprogram. Att involveras tidigt i 
processen för granskning av exempelvis dagvattenutredningar är 
en viktig del i arbetet. 

Bedriva energi och klimatrådgivning Opartisk och kostnadsfri energi- och klimatrådgivning ska 
erbjudas till privatpersoner, föreningar samt små och medelstora 
företag  
 
Energirådgivningsbesök på plats hos små och medelstora 
företag och bostadsrättsföreningar ska genomföras.  
 
Informations- och utbildningsverksamhet riktad till särskilda 
målgrupper ska bedrivas. 

. 

Mått 

Mått kopplat till detta nämndmål saknas 

Löpande verksamhet enligt reglemente 

Vid sidan av nämndens verksamhet utifrån nämndens nämndmål, finns även en löpande verksamhet utifrån det 
av kommunfullmäktige beslutade reglementet för respektive nämnd. 
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Ekonomi 

Driftbudget, nämnd 

Driftsram för miljö- och hälsoskyddsnämnden är 12,0 mkr, vilket är en ökning med 1,4 mkr i jämförelse med 
föregående år. Budgetramen innehåller en generell uppräkning på 2 procent (0,2 mkr) jämfört med år 2022. 
Vidare innehåller budgeten en justering på 0,8 mkr som är en följd av en annan fakturahantering gällande 
detaljplaneprojekt samt en justering för miljöstrateg som bytt förvaltning. 

Intäkterna för nämnden bedöms bli 12,7 mkr, vilket är lägre än föregående års budgeterade intäkter. Nämndens 
intäkter består uteslutande av taxor och avgifter för nämndens myndighetsutövning. 

Budgeterade kostnader är högre jämfört med 2022, vilket framförallt beror på ökade personalkostnader, vilket till 
största del är kopplat till den tjänst som bytt förvaltning. 

mkr Budget 2023 Budget 2022 Förändring 

Intäkter 12,7 13,1 0,4 

Kostnader -24,7 -23,7 1,0 

Nettokostnader -12,0 -10,6 1,4 

Taxor och avgifter 

Riksdagen har beslutat att kommunens kostnader för myndighetsutövning i möjligaste mån ska vara 
avgiftsfinansierad. Den del som inte bekostas av avgifter finansieras av nämndens tilldelade ram. Stadens taxor 
och avgifter ska harmonisera med den nivå som gäller i närliggande och likartade kommuner i Stockholms län. 
De ska också vara effektiva, enkla och transparenta. 

Nämnden föreslår att taxorna revideras inför år 2023. Förutom redaktionella ändringar samt uppdateringar av 
lagrum har Solna stads taxa inom miljöbalkens och strålskyddslagens områden utökats med verksamhetskod 
25.50 som gäller för anläggning där produktionen baseras på plastråvara. 

Timavgift för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område, för tillsyn inom strålskyddslagens område samt 
tillsyn enligt lagen om sprängämnesprekursorer föreslås till 1 440 kronor. För offentlig kontroll av livsmedel 
föreslås timavgiften 1 532 kronor. 

Nämndens taxor och avgifter 

Taxor och avgifter Beslutad Status Datum för nytt 
beslut 

Gäller från och 
med 

Solna stads taxa inom miljöbalkens, 
strålskyddslagens och lagen om 
sprängämnesprekursorers områden 

KF 2021-11-29 Revideras 22-11-28 2023-01-01 

Solna stads taxa för offentlig kontroll inom 
livsmedelslagstiftningen 

KF 2021-11-29 Revideras 22-11-28 2023-01-01 

Väsentliga personalförhållanden 

Nämnden bedriver kontinuerligt utvecklingsarbete för att säkra kompetensförsörjningen och vara en attraktiv 
arbetsgivare med engagerade medarbetare. Nedan beskrivs de huvudsakliga aktiviteterna inom 
medarbetarperspektivet under 2023 utifrån fokusområden. 

Kompetensförsörjning 

Miljö-och byggnadsförvaltningen består av 65 medarbetare. Från och till anlitas konsulter för att på så vis hantera 
kompetens- och resursbehov utifrån stadens utveckling och tillväxt. 

Alla vakanta tjänster utlyses genom ett öppet rekryteringsförfarande. De rekryteringar som planeras genomförs 
utifrån en kompetensbaserad rekryteringsmetodik med könsneutrala kravprofiler. Förvaltningens förmåga att 
attrahera, rekrytera, utveckla och behålla medarbetare med rätt kompetens blir allt viktigare i takt med att 
konkurrensen om arbetskraften ökar. 

Kompetensutveckling  

Kompetenta medarbetare och en lärande organisation är avgörande för att nämnden ska fortsätta leverera god 
verksamhet. I medarbetarsamtalet görs en individuell kompetensutvecklingsplan baserad på varje medarbetares 
individuella mål och kompetensutvecklingsbehov. Kompetensutvecklingsinsatser kommer att prioriteras 2023. 
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Nämnden kommer under året ha särskilt fokus på att utveckla kompetensen inom digitalisering av processer 
inom tillsyn och administration. Andra viktiga kompetensområden, utöver fackkunskap, är 

• Introduktionsutbildning för nyanställda. Nya medarbetare ska snabbt förstå de kommunala uppdraget 
och vad som krävs då man arbetar i offentlig sektor. 

• Partnerskap och uppskattande förhållningssätt. Kompetensen är avgörande för måluppfyllelse, en 
lärande organisation, hållbara partnerskap och en god psykosocial arbetsmiljö. 

• Service och bemötande. Utbildning i service och bemötande är prioriterat då det bidrar till både nöjda 
kunder och en hållbar arbetsmiljö. 

• Ledarskap. Utbildningarna Klart ledarskap och Leda utan att vara chef stärker ledare i sin yrkesroll och 
skapar förutsättningar för hållbart medarbetarengagemang och partnerskap. 

• Hållbar utveckling. Kunskap om hur verksamheten kan bidra till minskad klimatpåverkan samt hur den 
behöver anpassas till ett föränderligt klimat. 

Arbetsmiljö - hållbart medarbetarengagemang (HME) och hälsofrämjande arbete 

Motiverade medarbetare som vill och kan ta ansvar att skapa goda resultat är en framgångsfaktor. Den årliga 
medarbetarundersökningen är ett viktigt hjälpmedel för att följa upp medarbetarnas delaktighet och engagemang. 

Förvaltningen kommer att fortsätta arbeta för en god fysisk och psykosocial arbetsmiljö som bidrar till bra 
förutsättningar att uppnå samtliga nämndmål. Förvaltningen kommer ha särskild uppmärksamhet på 
grupputvecklingsfasers effekt på psykosocial arbetsmiljö samt hur kombinationen arbete på huvudarbetsplats och 
på distans påverkar måluppfyllelse och arbetsmiljö. 

För att minimera och förebygga sjukfrånvaro kommer förvaltningen fortsätta att skapa goda förutsättningar för 
såväl medarbetare som arbetsledare på alla nivåer. Exempel på förebyggande insatser är årsarbetstid, 
friskvårdsbidrag, ergonomironder, arbetsmiljö- och ledarskapsutbildningar samt möjlighet att arbeta på distans. 

För att samtliga medarbetare ska ha samma rättigheter och möjligheter på arbetsplatsen erbjuds samtliga 
föräldralediga medarbetarsamtal under eller efter föräldraledighet. Föräldralediga bjuds även in till 
planeringsdagar och eventuella personalaktiviteter samt ingår i den ordinarie löneöversynen. För anställda med 
barn under tolv år finns det möjlighet att arbeta deltid. 

Tvärsektoriella frågor 

I Solna stads verksamhetsplan och budget har de tvärsektoriella frågorna - internationellt arbete, 
likabehandlingsarbete samt miljö- och klimatarbetet - integrerats i stadens styrsystem. Utgångspunkten är att 
arbetet med de tvärsektoriella frågorna ska bidra till stadens vision och mål. Nämnderna har uppgiften att i 
arbetet med verksamhetsplan och budget inkludera tvärsektoriella aktiviteter, som effektivt stödjer nämndens 
måluppfyllelse. 

Internationellt 

Nämndens internationella arbete är en metod för verksamhets- och kvalitetsutveckling. Nedan beskrivs det 
huvudsakliga internationella arbetet under 2023. 

Miljö- och hälsoskyddsnämnden har en specialistroll vad beträffar miljö och hälsoskyddsfrågor. Genom denna 
roll företräder nämnden ofta staden internationellt i miljöfrågor och internationella samarbeten. 

Internationella jämförelser och identifiering av goda exempel är en metod för verksamhets- och 
kvalitetsutveckling och nämnden deltar därför i stadens internationella arbete när tillfälle ges. Under 2023 
kommer nämnden sträva efter att ingå i fler internationella samarbeten och kunskapsutbyten förutsatt att de 
bedöms vara relevanta för nämndens ansvarsområde. 

Likabehandling 

Nämndens likabehandlingsarbete syftar till att alla medborgare ska få likvärdigt bemötande och service. Arbetet 
bidrar på detta sätt till att utveckla nämndens verksamhet och dess kvalitet. Nedan beskrivs det huvudsakliga 
likabehandlingsarbetet under 2023. 
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Andelen solnabor som är födda i ett annat land är stor och det finns en mångfald bland boende, företagare och 
medarbetare. Nämndens medarbetare möter ofta medborgare och företagare med annan kulturell bakgrund än 
den svenska i sin dagliga verksamhet. Det är därför viktigt att det finns förståelse för andra kulturer och insikt 
om vikten av tydlighet i kommunikationen bland medarbetarna. Medveten kommunikation är en viktig del i 
medarbetarnas kompetensutveckling och likabehandlingsperspektivet är en viktig del att säkerställa i 
introduktionen av nyanställda. Vid behov anlitas tolk vid möte med boende eller verksamhetsutövare. 
Förvaltningens skrivna material i form av informationsmaterial, hemsida och beslutsmallar kommer kontinuerligt 
att revideras för att göra dem tillgängligare. 

Nämnden kommer att fortsätta att delta i olika samverkansgrupper såsom SILK (Samverkan inom 
livsmedelskontroll), Nationella huvudkontorsgruppen, SPAT (nätverk för kommuner som ingår i Norrvatten) 
samt olika projektgrupper inom MSL (Miljösamverkan i Stockholms län). För att alla handläggare ska göra 
likartade bedömningar kommer stor vikt att läggas vid samsyn, dels genom att diskutera ärenden, dels genom 
samsynsinspektioner. Nämnden planerar även att genomföra samsynsinspektioner med andra kommuner för att 
säkerställa att myndighetsutövningen görs på ett rättssäkert sätt. 

För att handläggningen av myndighetsärenden ska vara både effektiv och likvärdig är en stor del av arbetet 
beskrivet i rutiner och anvisningar. Dessa diskuteras löpande på enheterna med syfte att säkerställa samsyn och 
identifiera behov av revideringar. 

Miljö och klimat 

Nämndens miljö- och klimatarbete utgår från stadens miljöpolicy med tillhörande miljöstrategi, klimatstrategin 
samt nämndens nämndmål. Nedan beskrivs de huvudsakliga aktiviteterna inom miljö- och klimatområdet under 
2023 utifrån miljöpolicyns fokusområden 

Hållbar stadsutveckling 

För att uppnå miljöstrategins inriktning om en hållbar stadsutveckling kommer nämnden fortsatt att bevaka 
miljö- och hälsoaspekter i den fysiska planeringen genom att avge samrådsyttranden över detaljplaner. 
Underhandssynpunkter kommer även att lämnas på miljökonsekvensbeskrivningar samt dagvattenutredningar 
och miljöprogram för exploateringsprojekt granskas. Därtill bidrar nämndens tillsyn av infrastruktur- och 
exploateringsprojekt till att miljöhänsyn tas under byggnationstiden. 

Nämnden kommer under året aktivt att arbeta med att införliva den miljökunskap som finns i organisationen för 
än mer hållbar stadsplanering i ett tidigare skede i planprocessen. Nämnden kommer att verka för att de 
artinventeringar som gjorts inom ramen för miljöövervakningen används som underlag vid naturvårdsskötsel 
samt tidigt i planeringen för att möjliggöra att hänsyn tas till eventuella nyckelbiotoper. 

Effektivt resursanvändande 

För att främja en effektiv energianvändning i staden kommer nämnden fortsatt, i samarbete med 24 andra 
kommuner i Stockholmsområdet, erbjuda kostnadsfri och oberoende energi- och klimatrådgivning till 
privatpersoner, organisationer och företag. Inom ramen för samarbetet kommer även informations- och 
utbildningsverksamhet till olika målgrupper att genomföras. Det kan exempelvis vara seminarier om solceller, 
cykelkurser för vuxna nybörjare eller information om laddstolpar riktat mot bostadsrättsföreningar. 

God livsmiljö 

För att bidra till en god livsmiljö såväl inom- som utomhus kommer nämnden fortsatt att utföra tillsyn med 
syftet att minska utsläppen av föroreningar till mark, vatten och luft samt för att säkerställa att bostäder och 
allmänna lokalers inomhusmiljö inte medför olägenhet för människors hälsa och miljön. Syftet med 
livsmedelskontrollen som utförs är att konsumenterna ska få säkra livsmedel och att informationen som ges är 
korrekt och enkel att förstå. 

Nämnden kommer under året fortsatt att arbeta aktivt med miljöövervakning av stadens vattenförekomster. 
Övervakningen sker i samverkan med omkringliggande kommuner och är en grundförutsättning för att kunna 
bedöma behovet av åtgärder samt vilken effekt de åtgärder som genomförs har. Med utgångspunkt i 
miljöövervakningen kommer nämnden vara delaktiga i arbetet med att ta fram åtgärdsförslag för att nå ekologisk 
och kemisk status i stadens vattenförekomster. 
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Förväntad utveckling 

Tillväxt och utveckling i en osäker framtid 

Osäkerhetsfaktorerna inför 2023 är många och utvecklingen framöver för svensk ekonomi är oviss. Pandemin 
har fått globalt omfattande effekter på hälsa, levnadsförhållanden, utbildning och ekonomi. Effekterna av 
Rysslands invasion av Ukraina skapar stor osäkerhet och en dämpande effekt på global och svensk tillväxt, bland 
annat genom stigande priser på råvaror och livsmedel samt ökad osäkerhet på de finansiella marknaderna. 

I motsats till vad som förutspåddes under pandemins startskede har inte antalet verksamheter inom nämndens 
ansvarsområde minskat, tvärtom har det tillkommit verksamheter. Pandemin har dock haft tydliga effekter, en 
högre grad av distansarbete, ett fortsatt behov av att begränsa smittspridning och trängsel samt önskemål om att 
minska den ekonomiska risken vilket har resulterat i att nytillkomna verksamheter i hög utsträckning utgörs av e-
handel eller bedrivs ifrån hemmet. 

Utvecklingen av framtidens stad kommer vara klimatdriven. Det ställer krav på långsiktig planering, att staden 
ska växa hållbart och att biologiska spridningssamband ska stärkas. För närvarande pågår arbetet med 
utbyggnaden av den nya tunnelbanan till Arenastaden, liksom planeringen för utbyggnaden av Mälarbanan 
genom Solna. Det kommer fortsatt att vara ett stort fokus på utbyggnad av infrastruktur vilket kommer innebära 
ett större tillsyns- och kontrollbehov. 

Till följd av pandemin har allt fler sökt sig till stadens grönområden. Naturen har stor betydelse för rekreation, 
social samvaro, motion samt minskad klimatpåverkan och intressen behöver ofta vägas mot varandra. Flera 
naturreservat finns i direkt angränsning till befintliga och framväxande stadsdelar. Antalet dispensärenden har 
ökat och avvägningarna kring vad som kan och får göras i reservaten är många gånger svåra. Nämndens 
verksamheter kräver arbetssätt där samverkan är en viktig framgångsfaktor. 

Ökad grad av komplexitet och föränderlig lagstiftning 

Sedan en tid tillbaka bedriver Livsmedelsverket ett arbete med att se över och göra om den befintliga 
riskklassningsmodellen som tillämpas av livsmedelskontrollen. Syftet är att öka förståelsen för den kontroll som 
utförs och avgifterna kopplade till denna kontroll samt att skapa förutsättningar för en enhetligare tillämpning av 
modellen. Målsättningen är att en ny riskklassning ska gälla från och med 2024. Enligt ett första förslag som nu 
är under omarbetning kommer det totala kontrollbehovet för Solnas del grovt uppskattat minska med cirka 25-
30 procent samtidigt som det finns ett ökat behov under övergångsåret 2023 då alla befintliga verksamheter 
behöver klassas om. 

Regeringen beslutade 2021 om en ny förordning om avgifter inom livsmedelskontrollen där obligatorisk 
efterhandsdebitering införs. Det innebär att livsmedelsföretagen får betala sin kontrollavgift efter genomförda 
kontrollbesök istället för som nu, i början av varje kalenderår. På det sättet blir det en tydligare koppling mellan 
utförd kontroll och betalning vilket ökar legitimiteten för avgiften och bidrar till att kontrollen upplevs som mer 
likvärdig. Att ersätta förhandsdebiteringssystemet med ett efterhandsdebiteringssystem innebär att helt nya 
kommunala taxebestämmelser behöver arbetas fram och beslutas. Nämndens intäkter för kontrollen kommer 
inte att kunna förespås på samma sätt som nu vilket gör att personalplaneringen blir svårare. Därutöver behöver 
en smidig övergång från det ena avgiftssystemet till det andra säkerställas, både utifrån livsmedelsföretagarnas 
och kontrollmyndigheternas perspektiv. 

Förändrad förväntan på service och myndighetsutövning 

Den växande, hållbara och uppkopplade staden innebär fler ärenden och ändrade förväntningar på vad som är 
god kvalitet i service- och myndighetsutövningen. Nämnden ska möta förväntningarna på samhällsservice från 
solnaborna och övriga samhället. Det ska vara enkelt att komma i kontakt med nämnden och handläggningen ska 
vara rättssäker och effektiv. Nämnden behöver därför fortsätta arbetet att utveckla servicen genom att 
effektivisera processer, ta tillvara på digitaliseringens möjligheter och kompetensutveckla inom området service 
och bemötande. 

Tuffare ekonomiska förutsättningar och ökad konkurrens om nyckelkompetens 

För att utveckla en växande och hållbar stad och samtidigt hantera kommunsektorns långsiktiga ekonomiska 
utmaningar behöver samverkan inom och mellan stadens nämnder utvecklas. Genom framgångsrik samverkan 
kan nämnden förbättra måluppfyllelse, minska kostnader och frigöra ekonomiska och personella resurser. Det är 
också bra ur ett kvalitets- och utvecklingsperspektiv då det stärker kompetensen och bidrar till att säkra 
kompetensförsörjningen. Detta blir allt viktigare när arbetskraften minskar och konkurrensen om 
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nyckelkompetens hårdnar. 

Många huvudkontor för livsmedel, omfattande infrastrukturprojekt och komplexa exploateringsområden ställer 
stora krav på att rätt specialistkompetens kan attraheras och behållas. Rörligheten för inspektörer i 
Stockholmsområdet är dessutom stor varför det är viktigt att upplevas som en attraktiv arbetsgivare. För att 
säkra kompetensförsörjningen behöver nämnden därför prioritera ledarskap- och medarbetarskapssatsningar 
samt kompetensutveckling. Ett meningsfullt arbetsinnehåll, kontinuerligt lärande, ett gott arbetsklimat, 
delaktighet, moderna arbetssätt, konkurrenskraftig lön och möjlighet att distansarbeta är viktiga faktorer för att 
uppnå målet om att vara en attraktiv arbetsgivare. 

Konkurrensutsättning 

Nämnden har ett fortsatt behov att avropa tekniska konsulttjänster från stadens gemensamma avtal om 
förmedlingstjänst av tekniska konsulter. Inga av nämndens befintliga avtal med väsentligt avtalsvärde kommer att 
upphandlas nästkommande år. 

Befintliga avtal som ska upphandlas på nytt 

Avtalsbeteckning Diarienummer 

  

Nya upphandlingsbehov samt större avrop på befintliga ramavtal 

Nya upphandlingsbehov 

 

Intern kontroll 

Varje nämnd ansvarar för intern kontroll inom sitt verksamhetsområde enligt kommunfullmäktiges reglemente. 
En god intern kontroll bidrar till att säkerställa att verksamheten bedrivs ändamålsenligt, kostnadseffektivt och 
säkert. 

I samband med verksamhetsplan och budget ska varje nämnd ta fram en internkontrollplan för nästa år som 
beskriver väsentliga risker i verksamheten. Riskerna sorteras in i en av fyra kategorier: styrning, medarbetare, 
ekonomi och verksamhetsprocesser. Riskerna kopplas sedan till en process eller rutin. Verksamheten ska bedöma 
sannolikheten för och konsekvensen av om en risk skulle inträffa. Bedömningen redovisas som ett riskindex 1-
16, där 16 är hög risk. Internkontrollplanen beskriver kontrollmoment för hur verksamheten ska kontrollera att 
risken inte har inträffat. Internkontrollplanen följs upp i samband med delårsrapport och årsredovisning. 

  

Internkontrollplan 

Kategori Process/Rutin Riskindex Risker Kontrollmoment 

Ekonomi Kundfakturering 9 Risk att intäkterna 
inte kommer in enligt 
plan. 

En analys av enheternas intäkter jämfört 
med budget ska göras månadsvis. 

Prognossäkerhet 9 Felaktiga prognoser En analys av enheternas ekonomiska 
utfall jämfört med tidigare årsprognos 
ska göras månadsvis 
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LÄSANVISNING 

Taxan består av fem delar:  
 Solna stads taxa inom miljöbalkens område.  
 Solna stads taxa inom strålskyddslagens område.  
 Solna stads taxa för tillsyn enligt lagen om 

sprängämnesprekursorer 
 Bilaga 1, där avgiften eller grunden för avgiftsuttaget anges för 

olika ärenden och verksamheter.  
 Bilaga 2, där antal tillsynstimmar anges för miljöfarliga 

verksamheter och hälsoskyddsverksamheter som är föremål för 
regelbunden tillsyn.  
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TAXA FÖR SOLNA STADS PRÖVNING OCH 
TILLSYN INOM MILJÖBALKENS OMRÅDE 

Enligt 27 kap. 1 § miljöbalken får kommunfullmäktige meddela förskrifter 
om avgifter för den prövning och tillsyn enligt miljöbalken eller 
föreskrifter som meddelats med stöd av balken samt med anledning av 
EU-förordningar inom denna balks tillämpningsområde när det gäller en 
kommunal myndighets verksamhet.  
 
Inledande bestämmelser 
1 § Denna taxa gäller avgifter för Solna stads kostnader för prövning och 
tillsyn enligt miljöbalken eller bestämmelser meddelade med stöd av 
miljöbalken eller med anledning av EU:s förordningar inom miljöbalkens 
tillämpningsområde, bl.a. vad gäller naturvård, miljöfarlig verksamhet, 
hälsoskydd, förorenade områden, vattenverksamhet, täkter, kemiska 
produkter, kosmetiska produkter, biotekniska organismer, samt avfall och 
producentansvar. 

Utöver vad som anges i denna taxa kan ersättning till kommunen utgå bl.a. 
enligt 26 kap. 22 § miljöbalken för undersökningskostnader m.m. och 
enligt 25 kap 2 § miljöbalken för rättegångskostnader. 

2 § Avgift enligt denna taxa ska betalas för 

1. Handläggning och andra åtgärder med anledning av ansökningar om 
tillstånd, dispens eller undantag. 

2. Handläggning och andra åtgärder med anledning av anmälan av 
verksamhet eller åtgärd. 

3. Handläggning och andra åtgärder vid övrig tillsyn. 

3 § Avgift enligt denna taxa tas inte utför: 

1.  Tillsyn som föranledes av klagomål som visar sig vara obefogat och 
inte kräver utredning, och där verksamhetsutövaren samtidigt uppfyllt 
kravet på egenkontroll inom det område som klagomålet avser.  

2.  Handläggning som sker med anledning av överklaganden av 
nämndens eller överinstans beslut. 

3. Upprättande av ansökan om utdömmaden av vite.    
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4 § Beslut om avgift eller nedsättning eller eftersänkande av avgiften 
fattas av miljö- och hälsoskyddsnämnden.  

5 § Enligt 27 kap. 3 § miljöbalken är alla som är skyldiga att betala avgift 
enligt denna taxa eller enligt 26 kap. 2 § miljöbalken skyldiga att lämna de 
uppgifter som behövs för att avgiftens eller ersättningens storlek ska kunna 
bestämmas.  
 
Timtaxa 
6 § Vid tillämpning av denna taxa är timtaxan den avgift som 
kommunfullmäktige bestämt i kronor per hel timme handläggningstid och 
som är gällande vid den tidpunkt som handläggning sker.  

Avgiftsuttaget sker 

- i förhållande till den handläggningstid som taxan bestämts för 
ärendet (fast avgift) 

- i förhållande till den årliga handläggningstid som anläggningen eller 
verksamheten tilldelats (årlig tillsynsavgift) 

- i förhållande till den faktiska nedlagd handläggningstiden i det 
enskilda ärendet (timavgift), och  

- enligt de övriga grunder som anges i taxan.  

7 § Miljö- och hälsoskyddsnämnden får för varje kalenderår (avgiftsår) 
besluta att höja de i denna taxa angivna fasta avgifterna och timavgifterna 
med en procentsats som motsvarar de tolv senaste månadernas förändring 
i indexet ”Genomsnittlig månadslön för månadsavlönade i kommunal 
sektor, tabell prel” som tas fram av Medlingsinstitutet och publiceras av 
SCB räknat fram till och med augusti året före avgiftsåret. 

För 2022 är timtaxan (T) är fastställd till 1 440 kronor. 

8 § I de fall timavgift tas ut i förhållande till faktiskt nedlagd 
handläggningstid avses med handläggningstid den sammanlagda tid som 
varje tjänsteperson vid miljö- och hälsoskyddsnämnden har använt för 
handläggning och andra åtgärder i ärendet såsom inläsning av ärendet, 
kontakter med parter, samråd med experter och myndigheter, inspektioner, 
provtagning och tillsyn i övrigt, beredning i övrigt i ärendet samt 
föredragning och beslut.  
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Timavgift tas ut för nedlagd handläggningstid. Om den sammanlagda 
tillsynstiden understiger en halv timme per år tas ingen timavgift ut.  

För inspektioner, mätningar och andra kontroller som utförs vardagar 
mellan kl 19.00 och 07.00, lördagar, söndagar eller helgdagar, tas avgift ut 
med 1,5 gånger ordinarie timavgift. 
 
Avgift för prövning 
9 § Avgift för prövning av ansökan om tillstånd, dispens eller undantag 
ska betalas i form av fast avgift genom att den handläggningstid som anges 
i taxebilaga 1 multipliceras med timtaxan eller i form av timavgift genom 
att den faktiskt nedlagda handläggningstiden i ärendet multipliceras med 
timtaxan eller enligt grunder i övrigt som anges i bilaga 1.  

Avgift för prövning skall betalas för varje avgiftsbelagt ärende som ansökan 
avser. 

10 § Om det i ett beslut om tillstånd föreskrivs att en anordning inte får 
tas i bruk förrän den har besiktigats och godkänts av miljö- och 
hälsoskyddsnämnden, ingår kostnaden för en sådan besiktning i den fasta 
avgiften. Kan anordningen därvid inte godkännas varför besiktning måste 
ske vid ytterligare tillfälle, tas timavgift ut för miljö- och 
hälsoskyddsnämnden kostnader med anledning av tillkommande 
handläggningstiden. 

11 § Avgift för prövning skall erläggas av sökanden. 

12 § Avgift för prövning skall erläggas även om ansökan avslås eller 
avvisas. 

13 § I ärenden om ansökan om tillstånd till miljöfarlig verksamhet som 
prövas av kommunen är sökanden i förekommande fall också skyldig att 
ersätta kommunens kostnader enligt 19 kap. 4 och 5 §§ miljöbalken för 
sakkunniga som har tillkallats av kommunen och för kungörelser i ärendet. 
Sökanden är också skyldig att ersätta kommunens kostnader för 
kungörelser i ärenden om tillstånd eller dispens enligt 7 kap. miljöbalken 
eller förordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken. 

14 § Utöver avgift för prövning, kan avgift för tillsyn komma att tas ut för 
den verksamhet eller åtgärd prövningen avser enligt vad som anges i denna 
taxa. 
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Avgift med anledning av anmälan  
15 § Avgift för handläggningen av anmälan av verksamhet eller åtgärd ska 
betalas i form av fast avgift genom att den handläggningstid som anges i 
bilaga 1 multipliceras eller i form av timavgift genom att den faktiska 
nedlagda handläggningstiden i ärendet multipliceras med timtaxan eller 
enligt de grunder i övrigt som avges i bilaga 1.  

Avgift med anledning av anmälan skall betalas för varje avgiftsbelagt 
ärende som anmälan avser.  

16 § Avgift för handläggning av anmälan skall betalas av den som bedriver 
eller avser att bedriva verksamheten eller vidta åtgärden. I ärenden om 
anmälan av miljöfarlig verksamhet med beteckningen C i 
miljöprövningsförordningen (2013:251) och 38 § förordningen (1998:899) 
om miljöförlig verksamhet och hälsoskydd är denne i förekommande fall 
också skyldig att ersätta kommunens kostnader för kungörelser i ärendet.  

17 § Utöver avgift med anledning av handläggning av anmälan, kan avgift 
för tillsyn i övrigt komma att tas ut för den verksamhet eller åtgärd anmälan 
avser enligt vad som anges i denna taxa. 
 
Avgift för tillsyn i övrigt 
18 § För återkommande tillsyn över sådan miljöfarlig verksamhet eller 
hälsoskyddsverksamhet som anges i bilaga 2 ska betalas en årlig 
tillsynsavgift som baseras på den tillsynstid som miljö- och 
hälsoskyddsnämnden tilldelar anläggningen eller verksamheten. Den 
årliga tillsynsavgiften beräknas genom att tilldelad tillsynstid multipliceras 
med timtaxan.  

För verksamhet som tillståndsprövats skall avgiften bestämmas med 
utgångspunkt från vad som föreskrivs i tillståndsbeslutet om tillåten 
produktionsvolym eller motsvarande. 

19 § Om en fabrik, anläggning eller annan inrättning omfattar flera 
miljöfarliga verksamheter enligt bilaga 2 skall full avgift betalas för den 
verksamhet som medför den högsta avgiften med tillägg av 25 procent av 
summan av de belopp som anges för de övriga verksamheterna. 

20 § Fast årlig avgift omfattar kalenderår och skall betalas i förskott. 
Sådan avgift skall betalas från och med det kalenderår som följer efter det 
att beslut om tillstånd till verksamheten har meddelats eller anmälan skett 
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eller - i de fall tillstånd eller anmälan inte krävs - verksamheten har 
påbörjats. För tillsyn som sker dessförinnan och som inte ingår i avgift för 
prövning eller för handläggning av anmälan, tas timavgift ut. Fast årlig 
avgift skall betalas med helt avgiftsbelopp för varje kalenderår som 
verksamheten bedrivs. 

För verksamheter som omfattas av fast årlig tillsynsavgift får miljö- och 
hälsoskyddsnämnden besluta om extra tillsynsavgift. Denna avgift tas ut 
för ett visst år om den faktiskt utförda tillsynen överskrider den tillsynstid 
som motsvaras av den fasta avgiften om denna tillsyn är föranledd av att 
myndighetens vid ordinarie tillsyn har konstaterat brister och avvikelser 
som kräver extra tillsynstid eller som medfört föreläggande eller förbud 
eller av att verksamhetsutövaren bryter mot villkor, inte följer 
förelägganden eller förbud eller är föranledd av annan påverkan i större 
omfattning.  

Extra tillsynstid beräknas som tillsynsavgift enligt 8 § och ska betalas i 
efterskott av den som är verksamhetsutövare vid tillsynens utförande.  

Föreligger behov av efterbehandling sedan en verksamhet upphört, utgår 
full avgift för tillsyn som föranleds därav fr.o.m. året efter det att 
verksamheten upphört enligt vad som anges i taxebilagorna om avgift för 
tillsyn över förorenade områden. 

21 § Avgifter för tillsyn i övrigt betalas i form av timavgift genom att den 
faktiska nedlagda handläggningstiden i ärendet multipliceras med 
timtaxan eller enligt de grunder i övrigt som anges i bilaga 1.  

22 § Avgift för tillsyn skall betalas av den som bedriver eller avser att 
bedriva verksamhet eller vidta åtgärd som föranleder avgiften. För tillsyn 
över förorenade områden, skall tillsynsavgiften betalas av den som enligt 
10 kap. 2 eller 3 §§ miljöbalken är ansvarig för efterbehandling. 
 
Nedsättning av avgift m.m. 
23 § Om det finns särskilda skäl med hänsyn till verksamhetens art och 
omfattning, tillsynsbehovet, nedlagd handläggningstid och övriga 
omständigheter, får avgift enligt denna taxa sättas ned eller efterskänkas. 

Om det för en särskild grupp av ärenden, med hänsyn till nya 
omständigheter eller ny teknik, visar sig att tidsåtgången för 
handläggningen kan minskas generellt, får miljö- och 
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hälsoskyddsnämnden besluta om en generell nedsättning eller 
efterskänkning av avgift för den typ av ärenden. 
 
Avgiftens erläggande 
24 § Betalning av avgift enligt denna taxa skall ske till Solna stad. 

Betalning skall ske inom tid som anges i beslutet om avgift eller i räkning. 

 

Verkställighetsfrågor m.m. 
25 § Av 1 kap. 2 § och 9 kap. 4 § förordningen (1998:940) om avgifter för 
prövning och tillsyn enligt miljöbalken, framgår att en kommunal nämnds 
beslut om avgift får verkställas enligt utsökningsbalken. 

26 § Av 1 kap. 2 § och 9 kap. 5 § förordningen (1998:940) om avgifter för 
prövning och tillsyn enligt miljöbalken, framgår att en kommunal nämnd får 
förordna att dess beslut om avgift skall gälla omedelbart även om det 
överklagas. 

27 § Enligt 19 kap. 1 § miljöbalken överklagas kommunal nämnds beslut 
om avgift hos länsstyrelsen. 

28 § Miljö- och hälsoskyddsnämnden får, om ändringar görs i 
miljöprövningsförordningen, göra motsvarande ändring i bilaga 2 till denna 
taxa. 

__________________ 

Denna taxa träder i kraft 2023-01-01. Den tidigare taxan upphör då att 
gälla. För prövningar som påbörjats innan ikraftträdandet och för tillsyn 
som utförs före ikraftträdandet ska den tidigare taxan tillämpas. 
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TAXA FÖR SOLNA STADS TILLSYN INOM 
STRÅLSKYDDSLAGENS OMRÅDE 
Enligt 8 kap.14 § Strålskyddsförordningen (2018:506) i förening med 10 
kap. 4 § strålskyddslagen (2018:396), får en kommun meddela föreskrifter 
om avgifter för den tillsyn som den kommunala nämnden utövar. 
 
Inledande bestämmelser 
1 § Denna taxa gäller avgifter för Solna stads kostnader för anmälningar 
och tillsyn enligt strålskyddslagen, strålskyddsförordningen och de 
föreskrifter som meddelas med stöd av lagen.  

2 § Avgift enligt denna taxa ska betalas för: 

1. Handläggning och andra åtgärder med anledning av anmälan av 
verksamhet eller åtgärd, och  

2. Handläggning och andra åtgärder vid tillsyn i övrigt. 

3 § Avgiften enligt denna taxa tas inte ut för: 

1. Tillsyn som sker med anledning av klagomål som är obefogade och 
inte kräver utredning och verksamhetsutövare kan visa på god 
egenkontroll.  

2. Handläggning som sker med anledning av att beslut fattas av miljö- 
och hälsoskyddsnämnden eller överinstans enligt strålskyddslagen 
eller bestämmelser meddelade med stöd av lagen överklagas,  

3. Upprättade av ansökan om utdömande av vite.  

4 § Beslut om avgift eller om nedsättning eller efterskänkning av avgiften 
fattas av miljö- och hälsoskyddsnämnden.  

Om det finns särskilda skäl med hänsyn till verksamhetens art och om 
fattning, tillsynsbehovet, nedlagd handläggningstid och andra 
omständigheter, får avgift enligt denna taxa sättas ned eller eftersänkas.   

5 § Enligt 8 kap. 4 § strålskyddslagen ska den som bedriver en 
verksamhet eller vidtar en åtgärd som omfattas av lagen eller föreskrifter 
som meddelats i anslutning till lagen på begäran av tillsynsmyndigheten 
lämna de uppgifter och tillhandahålla de handlingar som behövs för 
tillsynen. 
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Timtaxa 
6 § Vid tillämpning av denna taxa är timtaxan den avgift som 
kommunfullmäktige bestämt i kronor per hel timme handläggningstid och 
som är gällande vid den tidpunkt som handläggning sker.  

Avgiftsuttaget sker 

- i förhållande till den handläggningstid som i taxan bestämts för 
ärendet (fast avgift) 

- i förhållande till den årliga handläggningstid som anläggningen eller 
verksamheten tilldelats (årlig tillsynsavgift) 

- i förhållande till den faktiska nedlagd handläggningstiden i det 
enskilda ärendet (timavgift), och  

- enligt de övriga grunder som anges i taxan.  

7 § Miljö- och hälsoskyddsnämnden får för varje kalenderår (avgiftssår) 
besluta att höja de i denna taxa angivna fasta avgifterna och timavgifterna 
med en procentsats som motsvarar de tolv senaste månadernas förändring 
i indexet ”Genomsnittlig månadslön för månadsavlönade i kommunal 
sektor, tabell prel” som tas fram av Medlingsinstitutet och publiceras av 
SCB räknat fram till och med augusti året före avgiftssåret. 

För år 2022 är timtaxan (T) fastställd till 1 440 kronor. 

8 § I de fall timavgift tas ut i förhållande till faktiskt nedlagd 
handläggningstid avses med handläggningstid den sammanlagda tid som 
varje handläggare vid miljö- och hälsoskyddsnämnden har använt för 
handläggning och andra åtgärder i ärendet såsom inläsning av ärendet, 
kontakter med parter, samråd med experter och myndigheter, inspektioner, 
provtagning och tillsyn i övrigt, beredning i övrigt i ärendet samt 
föredragning och beslut.  

Timavgift tas ut för nedlagd handläggningstid. Om den sammanlagda 
tillsynstiden understiger en halv timme per år tas ingen timavgift ut.  

För inspektioner, mätningar och andra kontroller som utförs vardagar 
mellan kl 19.00 och 07.00, lördagar, söndagar eller helgdagar, tas avgift ut 
med 1,5 gånger ordinarie timavgift. 
 



11 (32) 

Avgift med anledning av anmälan 
9 § Av 10 § Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter om solarier och 
artificiella solningsanläggningar, (SSMFS 2012:5, framgår att den som 
bedriver verksamhet i vilket kosmetiskt solarium upplåts till allmänheten 
ska anmäla verksamhet till miljö- och hälsoskyddsnämnden. Avgiften ska 
erläggas av den som bedriver den anmälningspliktiga verksamheten.  

Avgift för handläggningen av anmälan av verksamhet eller åtgärd ska 
betalas i form av fast avgift genom att den handläggningstid som anges i 
bilaga 1 multipliceras eller i form av timavgift genom att den faktiska 
nedlagda handläggningstiden i ärendet multipliceras med timtaxan eller 
enligt de grunder i övrigt som avges i bilaga 1.  

Avgift med anledning av anmälan ska betalas för varje avgiftsbelagt ärende 
som anmälan avser.  

10 § Utöver avgift med anledning av handläggning för varje anmälan, kan 
avgift för tillsyn i övrigt komma att tas ut för den verksamhet eller åtgärd 
anmälan avser enligt vad som anges i denna taxa. 
 
Avgift för tillsyn i övrigt  
11 § För återkommande tillsyn över sådan verksamhet som avses i 9 § 
betalas en årlig tillsynsavgift som baseras på en tillsynstid på 3 timmar 
per år.  Den årliga tillsynsavgiften beräknas genom att tilldelad tillsynstid 
multipliceras med timtaxan.  

12 § Den fasta årsavgiften omfattar kalenderår och ska betalas i 
förskott. Årlig avgift ska betalas från och med det kalenderår som följer 
efter det att verksamheten har anmälts och som följer efter det att 
anmälan skett om att verksamheten har påbörjats. För tillsyn som sker 
dessförinnan och som inte ingår i avgift för prövning eller för 
handläggning av anmälan, tas timavgift ut. Fast årlig avgift skall betalas 
med helt avgiftsbelopp för varje kalenderår som verksamheten bedrivs. 

13 § Avgift för tillsyn ska betalats av den som bedriver eller avser 
bedriva verksamheten eller vidtar åtgärder om föranleder avgiften.  
14 § För verksamheter som omfattas av fast årlig tillsynsavgift får miljö- 
och hälsoskyddsnämnden besluta om extra tillsynsavgift. Denna avgift tas 
ut för ett visst år om den faktiska utförda tillsynen överskrider den 
tillsynstid som motsvaras av den fasta avgiften om denna tillsyn är 
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föranledd av att myndighetens vid ordinarie tillsyn har konstaterat brister 
och avvikelser som kräver extra tillsynstid eller som medfört föreläggande 
eller förbud eller av att verksamhetsutövaren bryter mot villkor, inte följer 
förelägganden eller förbud eller är föranledd av annan påverkan i större 
omfattning.  

Extra tillsynstid beräknas som tillsynsavgift enligt 8 § och ska betalas i 
efterskott av den som är verksamhetsutövare vid tillsynens utförande. 
 
Nedsättning av avgift 
15 § Om det finns särskilda skäl med hänsyn till verksamhetens art och 
omfattning, tillsynsbehovet, nedlagd handläggningstid och övriga 
omständigheter, får avgift enligt denna taxa sättas ned eller efterskänkas. 

Om det för en särskild grupp av ärenden, med hänsyn till nya 
omständigheter eller ny teknik, visar sig att tidsåtgången för 
handläggningen kan minskas generellt, får miljö- och 
hälsoskyddsnämnden besluta om en generell nedsättning eller 
efterskänkning av avgift för den typ av ärenden. 
 
Avgiftens erläggande 
16 § Betalning av avgift enligt denna taxa skall ske till Solna stad. 
Betalning skall ske inom tid som anges i beslutet om avgift eller i räkning. 
 
Verkställighetsfrågor m.m. 
17 § Av 10 kap. 3 § strålskyddslagen framgår att beslut enligt denna lag 
ska gälla omedelbart om inte annat bestäms. 

18 § Av 10 kap. 2 §strålskyddslagen följer att beslut om avgift kan 
överklagas till förvaltningsrätten.  

____________________________________________________________________ 

Denna taxa träder i kraft 2023-01-01. Den tidigare taxan upphör då att 
gälla. För prövningar som påbörjats innan ikraftträdandet och för tillsyn 
som utförs före ikraftträdandet ska den tidigare taxan tillämpas. 
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TAXA FÖR SOLNA STADS TILLSYN ENLIGT LAGEN 
OM SPRÄNGÄMNESPREKURSORER 

Enligt 6 § lagen (2014:799) om sprängämnesprekursorer ska kommunen 
ansvara för tillsynen över att bestämmelserna i artiklarna 4.7 och 5 i 
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 98/2013 följs inom 
kommunen. Enligt 11 § samma lag får avgift får tas ut för tillsynen. 

Inledande bestämmelser 

1 § Denna taxa gäller avgifter för miljö- och hälsoskyddsnämndens 
kostnader för tillsyn enligt lagen (2014:799) om sprängämnesprekursorer 
och Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 98/2013 av den 15 
januari 2013 om saluföring och användning av sprängämnesprekursorer. 

2 § Avgiftskyldiga är ekonomiska aktörer enligt förordningen 
EU/98/2013 som tillhandahåller sprängämnesprekursorer till enskilda. 

3 § Avgift enligt denna taxa tas inte ut för 

 tillsyn som sker med anledning av klagomål som visar sig vara 
obefogat, och inte kräver utredning 

 handläggning som sker med anledning av överklagande av beslut 
 upprättande av ansökan om utdömande av vite. 

4 § Beslut om avgift enligt denna taxa fattas av miljö- och 
hälsoskyddsnämnden. 

Timavgift 
5 § Vid tillämpning av denna taxa är timtaxan den avgift som 
kommunfullmäktige bestämt i kronor per hel timme handläggningstid och 
som är gällande vid den tidpunkt som handläggning sker.  

Avgiftsuttaget sker 

- i förhållande till den handläggningstid som taxan bestämts för 
ärendet (fast avgift) 

- i förhållande till den årliga handläggningstid som anläggningen eller 
verksamheten tilldelats (årlig tillsynsavgift) 



14 (32) 

- i förhållande till den faktiska nedlagd handläggningstiden i det 
enskilda ärendet (timavgift), och  

- enligt de övriga grunder som anges i taxan.  

6 § Miljö- och hälsoskyddsnämnden får för varje kalenderår (avgiftssår) 
besluta att höja de i denna taxa angivna fasta avgifterna och timavgifterna 
med en procentsats som motsvarar de tolv senaste månadernas förändring 
i indexet ”Genomsnittlig månadslön för månadsavlönade i kommunal 
sektor, tabell prel” som tas fram av Medlingsinstitutet och publiceras av 
SCB räknat fram till och med augusti året före avgiftssåret. 

För år 2022 är timtaxan (T) fastställd till 1 440 kronor. 

Avgift för tillsyn 

7§ Avgift tas ut i efterskott med halv timavgift för varje påbörjad 
halvtimme nedlagd handläggningstid. 

Med handläggningstid avses den sammanlagda tid som varje 
tjänsteperson vid nämnden har använt för inläsning av ärendet, kontakter 
med parter, samråd med experter och myndigheter, resor, inspektioner, 
revisioner och kontroller i övrigt, beredning i övrigt i ärendet, samt 
föredragning och beslut. I handläggningstiden ska inte räknas in sådan 
restid som vid ett och samma resetillfälle (tur och returresa) överstiger 
två timmar. 

För inspektioner, mätningar och andra kontroller som utförs vardagar 
mellan klockan 19.00 och 07.00, lördagar, söndagar, julafton, nyårsafton, 
påskafton, trettondagsafton, midsommarafton och helgdagar, tas avgift ut 
med 1,5 gånger ordinarie timavgift. 

Nedsättning av avgift 

8 § Miljö- och hälsoskyddsnämnden får sätta ned eller efterskänka 
avgift om det finns särskilda skäl med hänsyn till verksamhetens art och 
omfattning, tillsynsbehov, nedlagd handläggningstid och andra 
omständigheter. 

Avgiftens erläggande 
9 § Betalning av avgift enligt denna taxa skall ske till Solna stad. Betalning 
skall ske inom tid som anges i beslutet om avgift eller i räkning. 
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Överklagande 

10 § Av 17 § i lagen om sprängämnesprekursorer framgår att miljö- och 
hälsoskyddsnämndens beslut om avgift får överklagas hos länsstyrelsen. 

____________________________________________________________________ 

Denna taxa träder i kraft 2023-01-01.  
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Bilaga 1 – Avgifter för olika ärendetyper 
 

ALLMÄNA HÄNSYNSREGLER ENLIGT 2 KAP 
MILJÖBÖALKEN 

AVGIFT 

 Tillsyn över all miljöbalkens hänsynsregler (2 kap 2–5 

§§) efterlevs. 

Timavgift i 

de fall 

tillsynen 

inte ingår i 

den årliga 

tillsynsav-

giften enligt 

taxebilaga 

2  

 

SKYDD AV OMRÅDEN ENLIGT 7 KAP MILJÖBALKEN AVGIFT 

Prövning  

Prövning av ansökan om tillstånd eller dispens till 

verksamhet eller åtgärd som inte får utföras utan tillstånd 

enligt föreskrifter för naturreservat. 

Timavgift 

Tillsyn  

Tillsyn i övrigt av områden eller objekt Timavgift 

MILJÖFARLIG VERKSAMHET ENLIGT 9 KAP 
MILJÖBALKEN 

 

SMÅ AVLOPP  

Prövning  
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Prövning av ansökan om inrättande av avloppsanordning 

eller anslutning av vattentoalett enligt 13 § förordningen 

(1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 

avseende: 

 

1 Inrättande av vattentoalett med sluten tank. 5 h 

2 Inrättande av vattentoalett med avloppsutsläpp till mark 

eller vatten. 

6 h 

3 Inrättande av flera avloppsanordningar enligt punkterna 

1 och 2 vid samma tillfälle. 

 

8 h 

4 Anslutning av vattentoalett till befintlig 

avloppsanordning. 

4 h 

5 Inrättande av gemensam tillståndspliktig 

avloppsanordning för 5–24 personekvivalenter. 

 

8 h 

Anmälan  

Handläggning av anmälan av verksamhet som har 

beteckningen C enligt miljöprövningsförordningen. 

Timavgift 

Handläggning av anmälan avseende:  

1 Inrättande av avloppsanordning utan vattentoalett enligt 

13 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig 

verksamhet och hälsoskydd. 

Timavgift 

2 Ändring av avloppsanordning enligt 14 § förordningen 

(1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. 

Timavgift 

VÄRMEPUMPAR  
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Anmälan/Prövning  

Handläggning av anmälan/ansökan avseende inrättande av 

värmepumpsanläggning för utvinning av värme ur mark, 

ytvatten eller grundvatten enligt 17 § förordningen 

(1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd och 3 

§ i de lokala miljö- och hälsoskyddsföreskrifterna för 

Solna stad.  

Timavgift 

Övrigt   

Handläggning av anmälan att anlägga gödselstad eller 

annan upplagsplats för djurspillning enligt 37 och 42 §§ 

förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och 

hälsoskydd. 

Timavgift 

Prövning av ansökan om spridning av naturlig gödsel, slam 

eller annan orenlighet inom område med detaljplan eller 

intill sådant område enligt vad kommunen föreskrivit med 

stöd av 40 och 42 §§ förordningen (1998:899) om 

miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 

3 h 

Tillsyn över miljöfarlig verksamhet enligt 

miljöprövningsförordningen. 

Avgift enligt 

taxebilaga 

2. 

Tillsyn i övrigt av miljöfarlig verksamhet Timavgift 

HÄLSOSKYDD ENLIGT 9 KAP MILJÖBALKEN  

DJUR  

Prövning  
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Prövning av ansökan om att hålla vissa djur inom område 

med detaljplan eller områdesbestämmelser enligt vad 

kommunen föreskrivit med stöd av 39 § förordningen 

(1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd: 

 

1 Nötkreatur, häst, get, får eller svin Timavgift 

2 Pälsdjur eller fjäderfä som inte är sällskapsdjur Timavgift 

3 Orm Timavgift 

HÄLSOSKYDDSVERKSAMHETER  

Anmälan  

Handläggning av anmälan enligt 38 § förordningen 

(1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd om 

att driva eller arrangera: 

 

 

Förskola och öppen förskola 8 h 

Fritidsverksamhet 8 h 

Grundskola, särskola, specialskola, sameskola, fristående 
skola, gymnasieskola, riks internatskola, folkhögskola, 
resursskola. 

8 h 

Verksamheter där allmänheten yrkesmässigt erbjuds 
hygieniska behandlingar som innebär risk för blodsmitta 
eller annan smitta på grund av användningen av skalpeller, 
akupunkturnålar, piercningsverktyg eller andra liknande 
skärande eller stickande verktyg.  

Timavgift 

Bassängbad som är upplåtna åt allmänheten eller annars 
används av många människor. 

8 h  

Tillsyn  
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Provtagning av badvatten vid anläggning eller strandbad 
som är upplåtet för allmänheten eller annars utnyttjas av 
många enligt Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter 
och allmänna råd om badvatten (HVMFS 2012:14). 

1h/provtag

ningstillfäll

et + 

kostnad för 

analys 

(inkl. frakt 

och 

transport) 

Provtagning Legionella. Timavgift + 

kostnad för 

analys 

(inkl. frakt 

och 

transport) 

Återkommande tillsyn över hälsoskyddsverksamheter enligt 
förteckning i bilaga 2.  

Årlig 

tillsynsavgif

t eller 

timavgift 

enligt 

bilaga 2 

Tillsyn av mobila anläggningar med verksamhet enligt 38 
och 45 §§ förordningen (1998:899) om miljöfarlig 
verksamhet och hälsoskydd med hemvist i annan kommun 
(gästkommun). 

Timavgift 

Övrigt  

Annan prövning om frågor om tillstånd eller dispenser enligt 
lokala föreskrifter meddelande av Solna stad enligt 40§ 
Förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och 
hälsoskydd. 

Timavgift 
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Övrig tillsyn inom hälsoskydd Timavgift 

FÖRORENADE OMRÅDEN ENLIGT 10 KAP 
MILJÖBALKEN 

 

Handläggning enligt 10 kap. 11 - 13 §§ miljöbalken med 

anledning av underrättelse från verksamhetsutövare. 

Timavgift 

Handläggning av avhjälpandeåtgärd med anledning av en 

föroreningsskada i ett mark- eller vattenområde, 

grundvatten eller byggnad eller en anläggning enligt 28 § 

förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och 

hälsoskydd. 

Timavgift 

Handläggning av anmälan enligt förordningen (2007:19) om 

PCB m.m. 

Timavgift 

Tillsyn av mark- och vattenområden, byggnader och 
anläggningar enligt 10 kap. miljöbalken. 

Timavgift 

Byggnad eller annan anläggning uppförd eller renoverad 

mellan år 1956 och 1973, i vilken PCB i fogmassor kan 

förekomma eller förekommer i sådana halter som fordrar 

sanering enligt 17a § förordning (2007:19) om PCB m.m. 

1 h 

Byggnad eller annan anläggning uppförd eller renoverad 

mellan år 1956 och 1973, i vilken PCB i fogmassor kan 

förekomma eller förekommer i sådana halter som fordrar 

sanering enligt 17 § förordning (2007:19) om PCB m.m. 

2 h 

KEMISKA PRODUKTER OCH BIOTEKNISKA 
ORGANISMER ENLIGT 14 KAP MILJÖBALKEN 

 

Prövning  
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Prövning av ansökan enligt 2 kap. 40 § Förordning om 

bekämpningsmedel (SFS 2014:425).  

Timavgift 

Prövning av ansökan enligt 6 kap 1 § Naturvårdsverkets 

föreskrifter om spridning och viss övrig hantering av 

växtskyddsmedel (NFS 2015:2) inom vattenskyddsområde.  

Timavgift 

Anmälan  

Handläggning av anmälan enligt 3 § förordningen om 

anmälnings-skyldighet beträffande asbest i 

ventilationsanläggningar (1985:997). 

Timavgift 

Handläggning av anmälan enligt 2 kap. 41 § Förordning 

om bekämpningsmedel (SFS 2014:425).  

Timavgift 

Krav på försiktighetsmått eller skyddsåtgärd i samband 

med spridning av biocidprodukter 4 kap § 2 (NFS 2015:3) 

och 26 kap. 9 § miljöbalken (SFS 1998:808).  

Timavgift 

Information  

Handläggning av information enligt Naturvårdsverkets 

föreskrifter om skydd mot mark- och vattenförorening vid 

lagring av brandfarliga vätskor (NFS 2017:5). 

 

Timavgift 

Tillsyn i övrigt  

Återkommande tillsyn av följande kemiska produkter:  

1 Anläggningar som innehåller CFC, HCFC, halon, HFC 

och som ska lämna rapport till tillsynsmyndigheten om 

kontroll enligt 15 § förordningen (2016:1128) om 

fluorerade växthusgaser. 

3 h 
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2 Förvaring av mer än en kubikmeter dieselbrännolja, 

eldningsolja eller spillolja i öppen cistern eller 

hantering av mer än 250 liter brandfarlig vätska inom 

vattenskyddsområde.  

Timavgift 

Tillsyn i övrigt av kemiska produkter och biotekniska 

organismer. 

Timavgift 

AVFALL OCH PRODUCENTANSVAR  

Anmälan/ansökan  

Handläggning av anmälan/ansökan/dispens från 

fastighetsägare eller nyttjanderättshavare om nedgrävning, 

återvinning eller bortskaffande av avfall.   

2 h 

Handläggning av dispens från kraven på utsortering av 

bygg- och rivningsavfall samt dispens att brännbart 

byggavfall ska sorteras ut och förvaras skilt från annat 

avfall.  

2 h 

Kompostering av matavfall på fastighet med minst tre 

hushåll, restauranger, livsmedelsbutiker och 

motsvarvarande. 

2 h 

Tillsyn i övrigt  

Tillsyn i övrigt av avfallshantering eller producentansvar. Timavgift 

MILJÖSANKTIONSAVGIFTER  

Handläggning av beslut om miljösanktionsavgift. Timavgift 
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LOKALA MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSFÖRESKRIFER   

Handläggning av ansökan om undantag enligt 9 § i de 

lokala miljö- och hälsoskyddsföreskrifterna. 

Timavgift 

Tillsyn i övrig enligt de lokala miljö- och 

hälsoskyddsföreskrifterna. 

Timavgift 

ANMÄLAN OCH TILLSYN ENLIGT 
STRÅLSKYDDSLAGEN 

AVGIFT 

Anmälan  

Anmälan om kosmetisksolarium som upplåts till 

allmänheten 
8 h 

Tillsyn  

Tillsyn av kosmetiskt solarium som upplåts till allmänheten  Årlig 

tillsynsavgif

t enligt 

bilaga 2 

Tillsyn av mätningar och åtgärder av radon Timavgifter 

  



25 (32) 

Bilaga 2 – Avgiftsklasser för miljöfarliga 
verksamheter och hälsoskyddsverksamheter 
 

Avgiftsklasser för miljöfarlig verksamhet 
 

Följande förkortningar används i tabellen: 
KK= Klassningskod, TF= Tidsfaktor, PN= Prövningsnivå, T= Timtaxa 

KK TF PN Beskrivning 

    JORDBRUK 

    Djurhållning m.m. 

1.2001 6 U Anläggning med stadigvarande djurhållning med 

mer än 30 djurenheter (det högsta antalet 

djurenheter under året) men högs 100 

djurenheter, dock inte inhägnad. 

Med en djurenhet avses 

1. en mjölkko (som mjölkko räknas även sinko), 

2. sex kalvar som är en månad eller äldre (med 

kalvar avses nötkreatur upp till sex månaders 

ålder, kalvar yngre än en månad räknas till 

moderdjuret), 

3. tre övriga nöt, sex månader eller äldre, 

4. tre suggor, inklusive smågrisar upp till tolv 

veckors ålder (betäckta gyltor räknas som 

suggor), 
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5. tio slaktsvin eller avelsgaltar, tolv veckor eller 

äldre (som slaktsvin räknas även obetäckta 

gyltor), 

6. en häst, inklusive föl upp till sex månaders 

ålder, 

7. tio minkhonor för avel, inklusive valpar upp till 

åtta månaders ålder och avelshannar, 

8. etthundra kaniner, 

9. etthundra värphöns, sexton veckor eller äldre 

(kycklingmödrar räknas som värphöns), 

10. tvåhundra unghöns upp till sexton veckors 

ålder, 

11. tvåhundra slaktkycklingar, 

12. etthundra kalkoner, gäss eller ankor, inklusive 

kycklingar och ungar upp till en veckas ålder, 

13. femton strutsfåglar av arterna struts, emu 

eller nandu, inklusive kycklingar upp till en veckas 

ålder, 

14. tio får eller getter, sex månader eller äldre, 

eller 

15. fyrtio lamm eller killingar upp till sex 

månaders ålder. För andra djurarter motsvaras en 

djurenhet av det antal djur som har en årlig 

sammanlagd utsöndring motsvarande 100 

kilogram kväve eller 13 kilogram fosfor i färsk 

träck eller urin. Vid beräkningen av antalet djur 
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skall väljas det alternativ av kväve eller fosfor 

som ger det lägsta antalet djur. 

1.2002 4 U Anläggning med stadigvarande djurhållning med 

minst 2 men högst 30 djurenheter (det högsta 

antalet djurenheter under året), dock inte 

inhägnad. 

Med djurenhet avses samma som under 1.2001 

1.20-1 10 C Anläggning med stadigvarande djurhållning med 

mer än 100 djurenheter men högst 200 

djurenheter, dock ej inhägnad. 

1.20-2 12 C Anläggning med stadigvarande djurhållning med 

mer än 200 djurenheter men högst 400 

djurenheter, dock ej inhägnad. 

    Odling 

1.30 12 C Uppodling av annan mark än jordbruksmark för 

produktion av foder, livsmedel eller annan 

liknande jordbruksproduktion. 

1.3001 10 U Växthus eller plantskola med en odlingsyta som 

är större än 5 000 kvadratmeter. 

1.3002 8 U Växthus eller plantskola med en odlingsyta som 

är större än 2 000 men högst 5 000 kvadratmeter. 

1.3003 6 U Växthus eller plantskola med en odlingsyta som 

är högst 2 000 kvadratmeter. 

1.3004 10 U Anläggning för torkning av gödsel. 
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   UTVINNING, BRYTNING OCH BEARBETNING 
AV TORV, OLJA, GAS, KOL, MALM, MINERAL, 
BERG, NATURGRUS M.M 

    Berg, naturgrus, torv, och andra jordarter 

10.50 T C Anläggning för sortering eller krossning av berg, 

naturgrus eller andra jordarter 

1. inom område som omfattas av detaljplan eller 

områdesbestämmelser, eller 

2. utanför område som omfattas av detaljplan 

eller områdesbestämmelser, om verksamheten 

bedrivs på samma plats under en längre tid än 

trettio kalenderdagar under en 

tolvmånadersperiod. 

    LIVSMEDEL OCH FODER 

    Kafferostning 

15.280 30 C Anläggning för rostning av mer än 100 ton men 

högst 75 000 ton kaffe per kalenderår. 

15.2800

1 

6 U Anläggning för rostning av högst 100 ton kaffe per 

kalenderår. 

    
FOTOGRAFISK ELLER GRAFISK PRODUKTION 

22.10 30 C Rulloffsettryckeri där tryckning sker med 

heatsetfärg.  

22.20 15 C Anläggning med tillverkning av metallklichéer. 

22.40-1 10 C Anläggning utan utsläpp av processavloppsvatten 

där mer än 50 000 kvadratmeter fotografiskt 
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material i form av film eller papperskopior 

framkallas per kalenderår.  

22.4001 8 U Anläggning utan utsläpp av processavloppsvatten 

där mer än 15 000 kvadratmeter men högst 

50 000 kvadratmeter fotografiskt material i form 

av film eller papperskopior framkallas per 

kalenderår. 

22.4002 6 U Anläggning utan utsläpp av processavloppsvatten 

där mer än 5 000 kvadratmeter men högst 15 000 

kvadratmeter fotografiskt material i form av film 

eller papperskopior framkallas per kalenderår. 

22.40-2 18 C Anläggning med utsläpp av processavloppsvatten 

där mer än 15 000 kvadratmeter men högst 

50 000 kvadratmeter fotografiskt material i form 

av film eller papperskopior framkallas per 

kalenderår.  

22.40-3 12 C Anläggning med utsläpp av processavloppsvatten 

där mer än 5 000 kvadratmeter men högst 15 000 

kvadratmeter fotografiskt material i form av film 

eller papperskopior framkallas per kalenderår.  

22.4004 8 U Anläggning med utsläpp av processavloppsvatten 

där mer än 1 000 kvadratmeter men högst 5 000 

kvadratmeter fotografiskt material i form av film 

eller papperskopior framkallas per kalenderår.  

    
KEMISKA PRODUKTER 

   
Läkemedel 

24.39-i 35 B Anläggning för att genom kemisk eller biologisk 

reaktion i industriell skala tillverka högst 1 000 
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ton läkemedel, även mellanprodukter, per 

kalenderår. 

24.40-1 10 C Anläggning för att genom endast fysikaliska 

processer tillverka mer än 100 ton läkemedel 

(farmaceutisk tillverkning) per kalenderår. 

Anmälningsplikten gäller inte apotek eller 

sjukhus. 

24.40-2 10 C Anläggning för att genom endast fysikaliska 

processer tillverka mer än 10 ton men högst 100 

ton läkemedel (farmaceutisk tillverkning) per 

kalenderår. 

Anmälningsplikten gäller inte apotek eller 

sjukhus. 

24.40-3 10 C Anläggning för att genom endast fysikaliska 

processer tillverka mer än 500 kg men högst 10 

ton läkemedel (farmaceutisk tillverkning) per 

kalenderår. 

Anmälningsplikten gäller inte apotek eller 

sjukhus. 

24.40-4 10 C Anläggning för att genom endast fysikaliska 

processer tillverka högst 500 kg läkemedel 

(farmaceutisk tillverkning) per kalenderår. 

Anmälningsplikten gäller inte apotek eller 

sjukhus. 

24.41 10 C Anläggning för behandling av mellanprodukter. 

   
Annan kemisk tillverkning 
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24.44 30 C Anläggning för att genom kemiska eller biologiska 

reaktioner yrkesmässigt tillverka organiska eller 

oorganiska ämnen, i försöks-, pilot- eller 

laboratorieskala eller annan icke industriell skala. 

24.45 80 B Anläggning för att genom endast fysikaliska 

processer i industriell skala tillverka 

1. gas- eller vätskeformiga kemiska produkter, 

2. läkemedelssubstanser genom extraktion ur 

biologiskt material, 

3. sprängämnen, 

4. pyrotekniska artiklar, eller 

5. ammunition. 

Tillståndsplikten gäller inte 

1. tillverkning av mindre än 100 ton per 

kalenderår, om det i verksamheten inte används 

eller tillverkas någon kemisk produkt som 

a) enligt föreskrifter som har meddelats av 

Kemikalieinspektionen är klassificerad eller 

uppfyller kriterierna för att klassificeras med de 

riskfraser som ingår i faroklasserna ”mycket 

giftig”, ”giftig”, ”frätande”, ”cancerframkallande”, 

”mutagen”, ”reproduktionstoxisk” eller 

”miljöfarlig”, eller 

b) enligt Europaparlamentets och rådets 

förordning (EG) nr 1272/2008 av den 16 

december 2008 om klassificering, märkning och 

förpackning av ämnen och blandningar, ändring 

och upphävande av direktiven 67/548/EEG och 
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1999/45/EG samt ändring av förordning (EG) nr 

1907/2006 uppfyller kriterierna för att 

klassificeras i faroklasserna ”akut toxicitet 

kategori 1”, ”akut toxicitet kategori 2”, ”akut 

toxicitet kategori 3”, ”specifik organtoxicitet 

enstaka exponering kategori 1”, ”specifik 

organtoxicitet upprepad exponering kategori 1”, 

”frätande på huden kategori 1A”, ”frätande på 

huden kategori 1B”, ”frätande på huden kategori 

1C”, ”cancerogenitet kategori 1A”, 

”cancerogenitet kategori 1B”, ”cancerogenitet 

kategori 2”, ”mutagenitet i könsceller kategori 

1A”, ”mutagenitet i könsceller kategori 1B”, 

”mutagenitet i könsceller kategori 2”, 

”reproduktionstoxicitet kategori 1A”, 

”reproduktionstoxicitet kategori 1B”, 

”reproduktionstoxicitet kategori 2”, ”farligt för 

vattenmiljön kategori akut 1”, ”farligt för 

vattenmiljön kategori kronisk 1”, ”farligt för 

vattenmiljön kategori kronisk 2”, ”farligt för 

vattenmiljön kategori kronisk 3”, ”farligt för 

vattenmiljön kategori kronisk 4” eller ”farligt för 

ozonskiktet”, 

2. tillverkning av färg eller lack, om tillverkningen 

uppgår till högst 1 000 ton per kalenderår, 

3. tillverkning av rengöringsmedel eller 

kroppsvårds-, kosmetik- eller hygienprodukter, 

om tillverkningen uppgår till högst 2 000 ton per 

kalenderår, 
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4. tillverkning av gasformiga kemiska produkter 

genom destillation, eller 

5. om verksamheten är tillståndspliktig enligt 19 

kap. 

24.46 40 C Anläggning för att genom endast fysikaliska 

processer i industriell skala tillverka 

1. naturläkemedel genom extraktion ur biologiskt 

material, 

2. mer än 10 ton färg eller lack per kalenderår, om 

verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 45 §,  

3. mer än 10 ton rengöringsmedel eller 

kroppsvårds-, kosmetik- eller hygienprodukter per 

kalenderår, om verksamheten inte är 

tillståndspliktig enligt 45 §, 

4. mer än 5 000 ton gasformiga kemiska 

produkter per kalenderår, om tillverkningen sker 

genom destillation, eller 

5. andra kemiska produkter, om verksamheten 

inte är tillståndspliktig enligt 45 §. 

24.47 10 C Anläggning för att genom endast fysikaliska 

processer, i försöks-, pilot- eller laboratorieskala 

eller annan icke industriell skala, yrkesmässigt 

tillverka 

1. sprängämnen, 

2. pyrotekniska artiklar, 

3. ammunition, 



34 (32) 

4. mer än 10 ton färg eller lack per kalenderår, 

5. mer än 10 ton rengöringsmedel eller 

kroppsvårds-, kosmetik- eller hygienprodukter per 

kalenderår, eller 

6. andra kemiska produkter. 

   
GUMMI OCH PLASTVAROR 

25.11 8 C Anläggning för att genom vulkning tillverka 
gummivaror 
om produktionen baseras på mer än 1 ton  
ovulkad gummiblandning per kalenderår. 

25.50 8 C Anläggning där produktionen baseras på mer än 1 
ton plastråvara per kalenderår och inte omfattar 
ytterligare polymerisation, för 
1. tillverkning av produkter av plast förutom 
endast mekanisk montering eller mekanisk 
bearbetning, eller 
2. beläggning eller kalandrering med plast. 
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MINERALISKA PRODUKTER 

   
Cement, betong, kalk, krita och gips 

26.7001 12 U Anläggning för att 

1. i roterugn tillverka högst 125 000 ton cement 

per kalenderår, eller 

2. i annan ugn tillverka högst 12 500 ton cement 

per kalenderår. 

26.100 30 C Anläggning för tillverkning av mer än 5 ton kalk, 

krita eller kalkprodukter per kalenderår.  

26.1000

1 

10 U Anläggning för tillverkning av kalk, krita eller 

kalkprodukter för en produktion högst 5 ton per 

kalenderår. 

26.110 20 C Anläggning för tillverkning av mer än 500 ton 

1. betong eller lättbetong per kalenderår, eller 

2. varor av betong, lättbetong eller cement per 

kalenderår. 

26.1100

1 

10 U Anläggning för tillverkning av högst 500 ton 

1. betong eller lättbetong per kalenderår, eller 

2. varor av betong, lättbetong eller cement per 

kalenderår. 

26.120 40 C Anläggning för tillverkning av mer än 500 ton 

varor av gips per kalenderår. 

26.1200

1 

10 U Anläggning för tillverkning av högst 500 ton varor 

av gips per kalenderår. 
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   METALL- OCH PLASTYTBEHANDLING, 
AVFETTNING OCH FÄRGBORTTAGNING 

28.10-

i1 

28 B Anläggning för kemisk eller elektrolytisk 

ytbehandling av metall eller plast, om 

behandlingsbaden har en sammanlagd volym av 

mer än 30 kubikmeter och verksamheten ger 

upphov till mer än 10 000 kubikmeter 

avloppsvatten per kalenderår. 

28.10-

i2 

28 B Anläggning för kemisk eller elektrolytisk 

ytbehandling av metall eller plast, om 

behandlingsbaden har en sammanlagd volym av 

mer än 30 kubikmeter och verksamheten ger 

upphov till mer än 1 000 men högst 10 000 

kubikmeter avloppsvatten per kalenderår. 
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28.10-

i3 

28 B Anläggning för kemisk eller elektrolytisk 

ytbehandling av metall eller plast, om 

behandlingsbaden har en sammanlagd volym av 

mer än 30 kubikmeter och verksamheten ger 

upphov till mer än 100 men högst 1 000 

kubikmeter avloppsvatten per kalenderår. 

28.10-

i4 

28 B Anläggning för kemisk eller elektrolytisk 

ytbehandling av metall eller plast, om 

behandlingsbaden har en sammanlagd volym av 

mer än 30 kubikmeter och verksamheten ger 

upphov till högst 100 kubikmeter avloppsvatten 

per kalenderår. 

28.20 16  B Anläggning för kemisk eller elektrolytisk 

ytbehandling av metall eller plast, om 

1. behandlingsbaden har en sammanlagd volym 

av mer än 1 men högst 30 kubikmeter, och 

2. verksamheten ger upphov till mer än 10 

kubikmeter avloppsvatten per kalenderår. 

Tillståndsplikten gäller inte betning med 

betpasta, 

28.25-1 8 C Anläggning för kemisk eller elektrolytisk 

ytbehandling av metall eller plast. 

-om verksamheten ger upphov till mer än 1 

kubikmeter avloppsvatten per kalenderår. 

28.25-2 6 C Anläggning för kemisk eller elektrolytisk 

ytbehandling av metall eller plast. 

-om verksamheten ger upphov till högst 1 

kubikmeter avloppsvatten per kalenderår. 
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28.30 16 B Anläggning för 

1. beläggning med metall på annat sätt än genom 

kemisk eller elektrolytisk ytbehandling, om 

verksamheten ger upphov till mer än 10 

kubikmeter avloppsvatten per kalenderår, eller 

2. våttrumling av annan metall än aluminium eller 

stål, om verksamheten ger upphov till mer än 10 

kubikmeter avloppsvatten per kalenderår. 

Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte 

beläggning med metall som sker med 

vakuummetod. 
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28.40 12 C Anläggning för annan beläggning med metall än 

genom kemisk eller elektrolytisk ytbehandling, om 

verksamheten ger upphov till mer än 1 

kubikmeter avloppsvatten per kalenderår. 

Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller 

inte 

1. beläggning med metall som sker med 

vakuummetod, eller 

2. om verksamheten är tillståndspliktig enligt 

28.30. 

28.4001 6 U Anläggning för 

1. beläggning med metall på annat sätt än genom 

kemisk eller elektrolytisk ytbehandling, om 

verksamheten ger upphov till högst 1 kubikmeter 

avloppsvatten per kalenderår, eller 

2. våttrumling av annan metall än aluminium eller 

stål, om verksamheten ger upphov till högst 10 

kubikmeter avloppsvatten per kalenderår. 

28.50-1 55 B Anläggning för termisk ytbehandling med en 

metallförbrukning av mer än 10 000 ton per 

kalenderår utan uppsamling och filter.  

28.50-2 35 B Anläggning för termisk ytbehandling med en 

metallförbrukning av mer än 1 000 ton men högst 

10 000 ton per kalenderår utan uppsamling och 

filter.  

28.50-3 20 B Anläggning för termisk ytbehandling med en 

metallförbrukning av mer än 100 ton men högst 1 

000 ton per kalenderår utan uppsamling och filter. 
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28.50-4 20 B Anläggning för termisk ytbehandling med en 

metallförbrukning av mer än 2 ton men högst 100 

ton per kalenderår utan uppsamling och filter.  

28.50-5 35 B Anläggning för termisk ytbehandling med en 

metallförbrukning av mer än 10 000 ton per 

kalenderår med uppsamling och filter.  

28.50-6 20 B Anläggning för termisk ytbehandling med en 

metallförbrukning av mer än 1 000 ton men högst 

10 000 ton per kalenderår med uppsamling och 

filter.  

28.50-7 20 B Anläggning för termisk ytbehandling med en 

metallförbrukning av mer än 100 ton men högst 1 

000 ton per kalenderår med uppsamling och filter.  

28.50-8 20 B Anläggning för termisk ytbehandling med en 

metallförbrukning av mer än 2 ton men högst 100 

ton per kalenderår med uppsamling och filter.  

28.71 T C Blästringsarbete omfattande mer än 500 

kvadratmeter yta. 

28.80 35 B Anläggning för att med kemiska eller termiska 

metoder yrkesmässigt ta bort lack eller färg från 

mer än 50 ton metallgods per kalenderår. 

28.90 25 C Anläggning för att med kemiska eller termiska 

metoder yrkesmässigt ta bort lack eller färg.  

28.95 18 C Anläggning för 

1. vattenbaserad avfettning som ger upphov till 

mer än 10 kubikmeter avloppsvatten per 

kalenderår, om verksamheten inte är en 
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fordonstvätt eller tillståndspliktig enligt 19 kap. 2, 

3, 4 eller 6 §, 

2. betning med mer än 50 kilogram betpasta per 

kalenderår, om verksamheten ger upphov till 

avloppsvatten, 

3. blästring av mer än 500 kvadratmeter yta per 

kalenderår, 

4. våttrumling av mer än 1 ton metaller per 

kalenderår eller härdning av mer än 1 ton gods 

per kalenderår, 

5. termisk ytbehandling med en metallförbrukning 

av mer än 50 kilogram men högst 2 ton per 

kalenderår, eller 

6. metallbeläggning med vakuummetod med en 

metallförbrukning av mer än 500 kilogram per 

kalenderår 

    FÖRBRUKNING AV ORGANISKA 
LÖSNINGSMEDEL 

   Med förbrukning avses lösningsmedelstillförseln 

minskad med den mängd som i tekniskt eller 

kommersiellt syfte återvinns för återanvändning 

där även återanvändning av lösningsmedel som 

bränsle ingår men inte lösningsmedel som 

slutgiltigt bortskaffas som avfall.  

  



42 (32) 

39.30 15 C Anläggning där organiska lösningsmedel 

förbrukas per kalenderår med 

1. mer än 1 ton i ytrengöring, om lösningsmedlet 

innehåller någon kemisk produkt, som  

a) enligt föreskrifter som har meddelats av 

Kemikalieinspektionen har klassificerats med 

riskfraserna ”misstänks kunna ge cancer” (R40). 

”kan ge cancer” (R45), ”kan ge ärftliga genetiska 

skador” (R46), ”kan ge cancer vid inandning” 

(R49), ”kan ge nedsatt fortplantningsförmåga” 

(R60) eller ”kan ge fosterskador” (R61), eller  

b) enligt Europaparlamentets och rådets 

förordning (EG) nr 1272/2008 av den 16 

december 2008 om klassificering, märkning och 

förpackning av ämnen och blandningar, ändring 

och upphävande av direktiven 67/548/EEG och 

1994/45/EG samt ändring av förordningen (EG) 

nr 1907/2006 uppfyller kriterierna för att 

klassificeras i faroklasserna ”cancerogenitet 

kategori 1A”, ”cancerogenitet kategori 1B”, 

”cancerogenitet kategori 2”, mutagenitet i 

könsceller kategori 1A”, ”mutagenitet i könsceller 

kategori 1B”, ”reproduktionstoxicitet kategori 1A” 

eller ”reproduktionstoxcitet kategori 1B”, 

2. mer än 2 ton i annan ytrengöring, 

3. mer än 500 kilogram i fordonslackering, eller 

4. mer än 1 kilogram i kemtvätt. 

39.50 15 C Anläggning där det per kalenderår förbrukas 
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1. mer än 1 ton halogenerade organiska 

lösningsmedel, eller 

2. mer än totalt 5 ton organiska lösningsmedel. 

39.35 15 C Anläggning där organiska lösningsmedel 

förbrukas per kalenderår med mer än 500 

kilogram i lackering av vägfordon till följd av 

reparation, underhåll eller dekoration som sker 

utanför tillverkningsanläggningar. 
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    GAS- OCH VÄTSKEFORMIGA BRÄNSLEN, EL, 
VÄRME OCH KYLA 

    
Förbränning 

40.50-

i1 

40 B Anläggning för förbränning med en total 

installerad tillförd effekt av mer än 100 och högst 

300 megawatt.  

40.50-

i2 

20 B Anläggning för förbränning med en total 

installerad tillförd effekt av mer än 50 och högst 

100 megawatt.  

40.51 18 B Anläggning för förbränning med en total 

installerad tillförd effekt av mer än 20 megawatt 

men mindre än 50 megawatt.  

40.60-1 15 C Anläggning för förbränning med en total 

installerad tillförd effekt av mer än 5 megawatt 

men högst 20 megawatt, om annat bränsle 

används än enbart eldningsolja eller biogen eller 

fossil bränslegas. 

40.60-2 8 C Anläggning för förbränning med en total 

installerad tillförd effekt av mer än 500 kilowatt 

men högst 5 megawatt, om annat bränsle 

används än enbart eldningsolja eller biogen eller 

bränslegas. 

40.60-3 15 C Anläggning för förbränning med en total 

installerad tillförd effekt av mer än 10 megawatt 

men högst 20 megawatt, om inget annat bränsle 

används än enbart eldningsolja eller biogen eller 

bränslegas. 
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40.6001 4 U Anläggning för förbränning med en total 

installerad tillförd effekt av 

1. högst 500 kilowatt, om annat bränsle används 

än enbart fossil eldningsolja eller biogen eller 

fossil bränslegas, eller 

2. högst 10 megawatt, om inget annat bränsle 

används än fossil eldningsolja eller biogen eller 

fossil bränslegas. 

40.70 40 C Gasturbinanläggning med en total installerad 

tillförd effekt av högst 20 megawatt. 

    
Värmepumpar och kylanläggningar m.m. 

40.110 8 C Värmepump eller kylanläggning för uttag eller 

tillförsel av värmeenergi från mark, vattenområde, 

grund- vatten eller avloppsvatten för en uttagen 

eller tillförd effekt av mer än 10 megawatt. 

40.120 10 C Anläggning för lagring av värme i mark, 

vattenområde eller i grundvatten för en tillförd 

energimängd av mer än 3 000 megawattimmar. 
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   FORDONSSERVICE OCH 
DRIVMEDELSHANTERING 

50.10 12 C Anläggning för tvättning av 

1. fler än 5 000 personbilar per kalenderår, 

2. fler än 100 tåg eller flygplan per kalenderår, 

3. fler än 500 tågvagnar eller lok per kalenderår, 

eller 

4. fler än 1 000 andra motordrivna fordon per 

kalenderår. 

50.1001 6 U Anläggning för tvättning av 

1. mer än 1 000 eller högst 5 000 personbilar per 

kalenderår, 

2. färre än eller lika med 100 tåg eller flygplan per 

kalenderår, 

3. färre än eller lika med 500 tågvagnar eller lok 

per kalenderår, eller 

4. mer än 200 eller högst 1 000 andra motordrivna 

fordon per kalenderår. 

50.1002 4 U Anläggning för tvättning av 

1. mer än 200 eller högst 1000 personbilar per 

kalenderår, 

2. mer än 50 men högst 200 andra motordrivna 

fordon per kalenderår. 

50.20-1 10 C Anläggning där det per kalenderår hanteras mer 

än 5 000 kubikmeter flytande motorbränsle. 
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50.20-2 8 C Anläggning där det per kalenderår hanteras mer 

än 1 000 kubikmeter men högst 5 000 kubikmeter 

flytande motorbränsle. 

50.2001 4 U Anläggning där det per kalenderår hanteras högst 

1 000 kubikmeter flytande motorbränsle. Gäller ej 

om enbart avsett för arbetsfordon för användning 

inom det egna anläggningsområdet. 

50.20-3 10 C Anläggning där det per kalenderår hanteras mer 

än 5 miljon normalkubikmeter gas avsedd som 

motorbränsle. 

50.20-4 8 C Anläggning där det per kalenderår hanteras mer 

än 1 miljon normalkubikmeter men högst 5 

normalkubikmeter gas avsedd som motorbränsle. 

50.2002 4 U Anläggning där det per kalenderår hanteras högst 

1 miljon normalkubikmeter gas avsedd som 

motorbränsle.  

50.2003 6 U Fordonsverkstad mer än 500 kvadratmeter 

50.2005 2 U Parkeringsyta eller garage med oljeavskiljare, där 

det finns mer än 100 platser för motorfordon 

    
INFRASTRUKTUR 

63.2001 6 U Småbåtshamn, marina eller båtklubb med fler än 

100 fritidsbåtar och med uppställningsplats. 

63.2002 4 U Småbåtshamn, marina eller båtklubb med fler än 

30 fritidsbåtar och med uppställningsplats. 

63.2003 4 U Anläggning för tvättning av skepp och båtar 

målade med antifoulingfärg. 
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63.4001 10 U Flottiljflygplats eller civil flygplats med 

infrastruktur för militär flygverksamhet, om 

instrumentbanan på flottiljflygplatsen eller den 

civila flygplatsen är kortare än 1 200 meter. 

63.50 12 C Flygplats för motordrivna luftfartyg där mer än 

500 flygrörelser per kalenderår äger rum. 

63.5001 6 U Flygplats för motordrivna luftfartyg där högst 500 

flygrörelser per kalenderår äger rum. 

63.60-1 100 U 
Kommunala väganläggningar i drift. 

63.60-2 160 U 
Statliga väganläggningar i drift. 

63.60-3 20 U Övriga väganläggningar i drift med en 
sammanlagd trafik över 100 000 fordonskilometer 
per år.  

63.60-4 15 U Spåranläggningar i drift för lokal kollektivtrafik. 
Omfattar ej bangårdar. 

63.60-5 65 U Spåranläggningar i drift för regional kollektivtrafik 
eller nationell person och/eller godstrafik. 
Omfattar ej bangårdar. 

    
LABORATORIER 

73.10 30 C Kemiska eller biologiska laboratorier med en total 

golvyta som är större än 5 000 kvadratmeter.  

    
HÄLSO- OCH SJUKVÅRD 

85.10 30 C Sjukhus med fler än 200 vårdplatser. 

85.1001 6 U Sjukhus med högst 200 vårdplatser. 

85.20 15 C Anläggning för sterilisering av sjukvårdsartiklar, 

om etylenoxid används som steriliseringsmedel. 

85.3001 1,5 U Tandläkarmottagning med 1-5 behandlingsstolar. 
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85.3002 2 U Tandläkarmottagning med mer än 5 

behandlingsstolar. 

    
RENING AV AVLOPPSVATTEN 

90.0001 15 U Avloppsledningsnät för spillvatten tillhörande en 

allmän VA-anläggning.  

90.0002 30 U Avloppsledningsnät för dagvatten tillhörande en 

allmän VA-anläggning.  

   
AVFALL 

    Lagring som en del av att samla in avfall 

90.40 8 C Lagring av icke-farligt avfall som en del av att 

samla in det, om mängden avfall vid något tillfälle 

är  

1. mer än 10 ton men högst 30 000 ton och 

avfallet ska användas för byggnads- eller 

anläggningsändamål, eller 

2. mer än 10 ton men högst 10 000 ton annat 

icke-farligt avfall i andra fall.  

90.60 6 C Lagring av farligt avfall som en del av att samla in 

det, om mängden avfall vid något tillfälle är  

1. mer är 200 kilogram men högst 5 ton och 

utgörs av olja,  

2. mer än 1 500 kilogram men högst 30 ton och 

utgörs av blybatterier, 

3. mer än 1 ton men högst 50 ton och utgörs av 

elektriska eller elektroniska produkter, 

4. mer än 200 kilogram men högst 30 ton och 

utgörs av impregnerat trä, 
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5. högst 50 ton och utgörs av motordrivna fordon, 

eller 

6. mer än 200 kilogram men högst 1 ton i andra 

fall. 

    
Återvinning för anläggningsändamål 

90.141 T C Återvinning av icke-farligt avfall för 

anläggningsändamål på ett sätt som kan förorena 

mark, vattenområde eller grundvatten, om 

föroreningsrisken är ringa. 
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Biologisk behandling 

90.171-

1 

15 C Behandling av icke-farligt avfall genom biologisk 

behandling om avfallet inte är park- och 

trädgårdsavfall och den tillförda mängden är mer 

än 100 ton men högst 500 ton per kalenderår. 

90.171-

2 

12 C Behandling av icke-farligt avfall genom biologisk 

behandling om avfallet inte är park- och 

trädgårdsavfall och den tillförda mängden är mer 

än 10 ton men högst 100 ton per kalenderår. 

90.171-

3 

10 C Behandling av icke-farligt avfall genom biologisk 

behandling om avfallet är park- och 

trädgårdsavfall och den tillförda mängden är 

större än 50 ton per kalenderår. 

    SKJUTFÄLT, SKJUTBANOR OCH 
SPORTANLÄGGNINGAR M.M. 

92.20-1 15 C Skjutbana som är stadigvarande inrättad för 

skjutning utomhus med skarp ammunition till 

finkalibriga vapen (kaliber högst 20 millimeter) för 

mer än 100 000 skott per kalenderår. 

92.20-2 12 C Skjutbana som är stadigvarande inrättad för 

skjutning utomhus med skarp ammunition till 

finkalibriga vapen (kaliber högst 20 millimeter) för 

mer än 20 000 skott men högst 100 000 skott per 

kalenderår. 

92.20-3 10 C Skjutbana som är stadigvarande inrättad för 

skjutning utomhus med skarp ammunition till 

finkalibriga vapen (kaliber högst 20 millimeter) för 

mer än 5 000 skott men högst 20 000 skott per 

kalenderår. 
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92.2001 6 U Skjutbana som är stadigvarande inrättad för 

skjutning utomhus med skarp ammunition till 

finkalibriga vapen (kaliber högst 20 millimeter) för 

högst 5 000 skott per kalenderår. 

92.30 8 C Permanent tävlings-, tränings- eller testbana för 

motorfordon. 

    
TEXTILTVÄTTERIER 

93.10 15 C Tvätteri för mer än 2 ton tvättgods per dygn, om 

utsläpp av vatten från verksamheten leds till ej 

tillståndspliktigt avloppsreningsverk. 

93.1001 10 U Tvätteri för mer än 2 ton tvättgods per dygn, om 

utsläpp av vatten från verksamheten leds till ett 

tillståndspliktigt avloppsreningsverk. 

    
ÖVRIGA VERKSAMHETER 

    Lackering m.m. 

100.100

1 

8 U Förbrukning av mer än 20 ton färg eller lack eller 

mer än 10 ton pulver per kalenderår 

    Hantering av brom- eller fluorkarboner 

101.100

1 

4 U Omtappning av mer än 1 ton fullständigt 

halogenerade brom- eller klorfluorkarboner per år 

101.100

2 

4 U Omtappning av mer än 100 kg men högst 1 ton 

fullständigt halogenerade brom- eller 

klorfluorkarboner per år 

101.100

3 

4 U Omtappning av högst 100 kg fullständigt 

halogenerade brom- eller klorfluorkarboner per år 
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101.100

4 

4 U Omtappning av mer än 10 ton ofullständigt 

halogenerade brom- eller klorfluorkarboner per år 

101.100

5 

4 U Omtappning av mer än 1 ton men högst 10 ton 

ofullständigt halogenerade brom- eller 

klorfluorkarboner per år. 

101.100

6 

4 U Omtappning av högst 1 ton ofullständigt 

halogenerade brom- eller klorfluorkarboner per 

år. 
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Avgiftsklasser för hälsoskyddsverksamheter 
 

Följande förkortningar används i tabellen: 
PN= prövningsnivå C= anmälningspliktig U= utan 

prövning/anmälningsplikt 

Antal 
tillsynstimm

ar 

PN 

HÄLSOSKYDDSVERKSAMHETER 

Utbildningsverksamhet och likande 

4 C Gymnasieskola, gymnasiesärskola, grundskola, 

grundsärskola, specialskola, internationell skola 

med högst 50 elever. 

 

7 C Gymnasieskola, gymnasiesärskola, grundskola, 

grundsärskola, specialskola, internationell skola 

med fler än 50 elever. 

 

8 C Gymnasieskola, gymnasiesärskola, grundskola, 

grundsärskola, specialskola, internationell skola 

med fler än 400 elever.  

 

Timavgift U Lokaler för undervisning av vuxna  

Timavgift C Tillkommande tillsyn för salar med 

specialundervisning tex. kemisal, slöjd, fysiksal. 

 

4 C Förskola med högst en avdelning  

7 C Förskola med mer än en avdelning  

1,5 C Öppna förskolor  

1,5 U Familjedaghem med tillhörande samlingslokaler.  
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Samlingslokaler och liknande 

3 C Fritidshem och öppen fritidsverksamhet som 

fristående verksamhet 

3 C Fritidsgård och liknade 

Timavgift U Samlingslokaler, universitet och högskolor.  

Timavgift U Övriga samlingslokaler och offentliga lokaler  

Skönhetsvård och likdanande 

Timavgift U Skönhetsvård, hudvård 

Timavgift U Frisörsalonger 
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Vård och hälsa 

Timavgift U Lokaler för vård eller annat omhändertagande  

Timavgift U Daglig verksamhet/träffpunkt/Servicebas  

3 C Fotvård   

3 C Tatuering, piercing och akupunktur   

Timavgift C Övrig anmälningspliktig hygienisk verksamhet.   

Timavgift U Övrig ej anmälningspliktig hygienisk verksamhet   

Idrott och likande 

Timavgift U Idrottsanläggning, gym eller motsvarande 

5 C Bassängbad som är upplåtna åt allmänheten eller 

som annars används av många människor, 

inomhusbassänger. 

6 C Bassängbad som är upplåtna åt allmänheten eller 

som annars används av många människor, 

utomhusbassänger och plaskdammar. 

6 U Strandbad   

Boende 

1,5 U Transitboenden  

Timavgift U Hotell, kursgård med övernattningsmöjligheter, 

vandrarhem, kriminalvård, camping, övriga tillfälligt 

boende 

 

Timavgift U Bostäder – flerbostadslägenheter, samt övriga 

bostäder.  

 

Förvaring av djur  
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Timavgift U Lokaler för förvaring av djur  

Tillsyn enligt Strålskyddslagen 

3 C Kosmetiskt solarium som upplåts till allmänheten 

enligt 10 § Strålskyddsmyndighetens föreskrifter 

om solarier och artificiella solningsanläggningar 

(SSMFA 2012:5) 
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Inledande bestämmelser 
1 § Denna taxa gäller avgifter för Solna stads kostnader för offentlig 
kontroll och annan offentlig verksamhet enligt livsmedelslagen 
(2006:804), lagen (2009:1424) om kontroll av skyddade beteckningar på 
jordbruksprodukter och livsmedel och lagen (2013:363) om kontroll av 
ekologisk produktion samt de föreskrifter som har meddelats med stöd av 
denna lagstiftning, inklusive förordning (2021:176) om avgifter för 
offentlig kontroll av livsmedel och vissa jordbruksprodukter, och de EU-
bestämmelser som lagstiftningen kompletterar. 
 
Med livsmedel i denna taxa avses även det som enligt 3 § 2 st. 
livsmedelslagen jämställs med livsmedel. 
 
2 § Avgift enligt denna taxa betalas av den aktör vars verksamhet är 
föremål för miljö- och hälsoskyddsnämndens offentliga kontroll och 
annan offentlig verksamhet som hänger samman med kontrollen enligt 1 
§, om inte annat följer av denna taxa. Med aktör avses varje 
livsmedelsföretagare, annan verksamhetsutövare och aktör inom 
ekologisk produktion som åläggs ansvar och skyldigheter enligt 
regleringen i 1 §. 
 
3 § Avgift enligt denna taxa tas inte ut för handläggning som föranleds 
av att beslut enligt livsmedelslagstiftningen eller enligt lagen om kontroll 
av ekologisk produktion överklagas. 
 
4 § Beslut om avgift eller nedsättning av avgift i enskilda fall fattas av 
miljö- och hälsoskyddsnämnden efter handläggning.   

Särskilda bestämmelser om avgifter 
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5 § För offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet som utförs 
enligt de bestämmelser som avses i 1 § ska en avgift betalas för 
nämndens nedlagda kontrolltid enligt 6 §. 
 
I 9–16 §§ finns särskilda bestämmelser om avgift för: 
 

1. registrering av anläggningar och verksamheter (9 §) 
2. uppföljande kontroll (10 §) 
3. utredning av klagomål (11-12 §§) 
4. kostnader för korrigerande åtgärder (13 §) 
5. exportkontroll och utfärdande av exportintyg (14 §) 
6. importkontroll (15 §), samt 
7. avgift för inköp under dold identitet (16 §) 

Timavgift  
6 § Vid tillämpningen av denna taxa är timavgiften 1 532 kronor per 
timme kontrolltid. 
 
Med kontrolltid avses den sammanlagda tid som varje tjänsteperson vid 
nämnden har använt för offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet 
som hänger samman med kontrollen så som inläsning av ärendet, 
handläggning och beslut, kontakter med parter, samråd med experter och 
myndigheter, inspektioner, revisioner, provtagning och kontroller i övrigt. 
7 § Nämnden får besluta att ta ut avgifter för planerad kontroll enligt 
bestämmelserna i 7 a § om årlig avgift eller 7 b § om faktisk kontrolltid. 
 
Nämnden ska fatta beslut om verksamhetens riskklass som ska ligga till 
grund för årlig avgift (7 a §) eller kontrollintervall för verksamheten (7 b 
§). 
 
7 a § För offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet som hänger 
samman med kontrollen av en livsmedelsanläggning ska en fast årlig 
kontrollavgift betalas. Den årliga kontrollavgiften beräknas genom att 



 4(8) 

 

 

  

kontrolltiden (timmar) som framgår av det riskklassningsbeslut som 
beslutats av nämnden multipliceras med timavgiften. 
 
Fast årlig avgift omfattar kalenderår och ska betalas i förskott. 
 
Avgiften ska därefter betalas med helt avgiftsbelopp för varje helt 
kalenderår. 
 
Om en tillämpning av första stycket skulle medföra att kontrolltiden för 
en anläggning blir uppenbart oriktig i förhållande till det faktiska 
kontrollbehovet enligt nämndens riskbedömning, ska anläggningen 
istället tilldelas kontrolltid på grundval av nämndens bedömning av 
anläggningens kontrollbehov. 
 
Den årliga kontrollavgiften ska betalas av den som äger eller innehar 
livsmedelsanläggningen vid kalenderårets början. 
 
7 b § Avgiftsuttag sker i förhållande till faktiskt nedlagd kontrolltid i varje 
ärende eller enligt de andra grunder som anges i taxan. 
 
Avgift för offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet som hänger 
samman med kontrollen ska debiteras efter det att kontrollen har utförts, 
om inte annat följer av denna taxa. 
 
Kontrollen utförs med det kontrollintervall som föranleds av 
anläggningens riskklassningsbeslut som fastställs av miljö- och 
hälsoskyddsnämnden. 

Indexuppräkning 
8 § Timavgiften i denna taxa är bestämd med utgångspunkt från 
kostnadsläge och Prisindex för kommunal verksamhet (PKV) oktober 
månad året före det år taxan börjar gälla. 
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Miljö- och hälsoskyddsnämnden får för varje kalenderår (avgiftsår) 
därefter besluta att höja timavgiften med den procentsats för PKV som är 
publicerad på SKR:s webbplats för oktober månad året före avgiftsåret. 

Avgift för registrering av anläggningar och verksamheter 
9 § Den som anmäler en livsmedelsanläggning för registrering ska betala 
avgift för 1,5 timme kontrolltid enligt 6 §. Detsamma gäller för den som 
anmäler en anläggning eller verksamhet som ska registreras enligt 
regelverket för material i kontakt med livsmedel.  
 
Av 1 § 2 st. i taxan framgår att anläggningar för det som enligt 
livsmedelslagen definieras som livsmedel omfattas av taxan. 
Avgiftsskyldigheten gäller även den som anmäler registrering av en 
anläggning med anledning av att den övergått till en ny aktör. 
 

Avgift för uppföljande kontroll 
10 § För offentlig kontroll som ursprungligen inte var planerad, och 
annan offentlig verksamhet som hänger samman med kontrollen, ska en 
avgift för nämndens nedlagda kontrolltid enligt 6 § betalas om kontrollen 
blivit nödvändig efter det att bristande efterlevnad upptäckts under en 
offentlig kontroll och utförs för att bedöma omfattningen och 
konsekvenserna av denna bristande efterlevnad eller för att verifiera att 
korrigerande åtgärder har vidtagits. 

Avgift för utredning av klagomål 
11 § För utredning av klagomål ska en avgift för nämndens nedlagda 
kontrolltid enligt  
6 § betalas för offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet som 
hänger samman med kontrollen i de fall där bristande efterlevnad hos 
aktören kan bekräftas. 
 
12 § För offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet som hänger 
samman med kontrollen som utförs efter ett meddelande inom systemet 
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för snabb varning (RASSF) enligt artikel 50 Europaparlamentets och 
rådets förordning (EG) nr 178/2002 av den 28 januari 2002 om allmänna 
principer och krav för livsmedelslagstiftning, om inrättande av Europeiska 
myndigheten för livsmedelssäkerhet och om förfaranden i frågor som 
gäller livsmedelssäkerhet, ska en avgift för nämndens nedlagda 
kontrolltid enligt 6 §, om det efter det att aktören erhöll meddelandet 
blivit nödvändigt för nämnden att vidta åtgärder för att spåra eller 
återkalla de varor som omfattas av meddelandet. 
 
Avgiften ska betalas av den aktör som innehar eller har importerat, 
producerat, bearbetat, framställt eller distribuerat de varor som omfattas 
av meddelandet. 

Avgift för korrigerande åtgärder 
13 § För korrigerande åtgärder som blivit nödvändiga efter att bristande 
efterlevnad har konstaterats i syfte att åtgärda eller förebygga 
upprepning av den bristande efterlevnaden ska en avgift betalas 
motsvarande nämndens faktiska utgifter som hänger samman med 
åtgärden. 

Avgift exportkontroll 
14 § För exportkontroll som föranleds av införselbestämmelser i tredje 
land ska en avgift för nämndens nedlagda kontrolltid enligt 6 § betalas 
för offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet som hänger samman 
med kontrollen samt för utfärdande av exportintyg och andra intyg. 

Avgiften ska betalas av den aktör som innehar den exportkontrollerade 
anläggningen. 

Avgift importkontroll 
15 § För kontroll av varor som importeras från ett tredjeland ska en 
avgift enligt 6 § betalas av den aktör som ansvarar för sändningen, med 
ett belopp som motsvarar nämndens nedlagda kontrolltid för offentlig 
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kontroll och annan offentlig verksamhet som hänger samman med 
kontrollen. 

För uppföljning av prover som har lett till anmärkning ska en avgift enligt 
6 § betalas med ett belopp som motsvarar nämndens nedlagda 
kontrolltid samt nämndens övriga faktiska utgifter. Avgiften ska betalas 
av importören, dennes ombud eller den som annars ansvarar för 
livsmedlen. 

Avgift för inköp under dold identitet 
16 § För inköp under dold identitet som är nödvändiga för att kontrollera 
att ett livsmedel uppfyller kraven i livsmedelslagstiftningen ska en avgift 
motsvarande nämndens faktiska utgifter för köpet betalas. 

Om ett inköp under dold identitet utförs som ett led i en 
klagomålskontroll enligt  
11–12 §§ tas avgift enligt första stycket ut endast om bristande 
efterlevnad kan bekräftas. 

Justering av avgift i enskilt fall 
17 § Om det finns särskilda skäl med hänsyn till en verksamhets art, 
omfattning, kontrollbehov eller övriga omständigheter, får nämnden i ett 
enskilt ärende besluta att sänka en avgift enligt denna taxa. 

Första stycket gäller dock inte en avgift enligt 10 §. En sådan avgift får 
endast ändras enligt de förutsättningar som anges i artikel 79.3 
förordning (EU) 2017/625. 

18 § Om den sammanlagda kontrolltiden understiger en halv timme 
under ett och samma kalenderår får nämnden besluta att ingen timavgift 
ska tas ut av aktören under det kalenderåret. 

Detsamma gäller andra avgifter enligt denna taxa än timavgift om 
beloppet i det enskilda fallet är så lågt att det inte är ekonomiskt 
motiverat att ta ut avgiften. 
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Avgiftens erläggande  
19 § Betalning av avgift enligt denna taxa ska ske till Solna stad genom 
dess miljö- och hälsoskyddsnämnd. Betalning ska ske inom tid som 
anges i beslutet om avgift eller faktura.  

Överklaganden   
20 § Nämndens beslut om avgift överklagas till länsstyrelsen.   

Ikraftträdande och övergångsbestämmelser 
21 § Denna taxa träder i kraft den 1 januari 2023 och tillämpas på 
ärenden som kommer in från och med denna dag. För ärenden som 
påbörjats innan denna taxas ikraftträdande tillämpas tidigare gällande 
taxa. 

Avgift enligt 7 b § ska från och med 1 januari 2023 betalas av de 
verksamheter som enligt gällande riskklassningsbeslut indelats i riskklass 
1 – 4. 

Avgift enligt 7 b § ska från och med 1 januari 2024 betalas av de 
verksamheter som enligt gällande riskklassningsbeslut indelats i riskklass 
5 – 8. 

För verksamheter som nyregistrerats efter 1 januari 2022 tillämpas 7 b § 
oavsett riskklass. 

Bestämmelserna i 7 § första stycket och 7 a § upphör att gälla den 1 
januari 2024. 
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2. Förslag till beslut  
att kommunfullmäktige tar del av nämndernas verksamhetsplaner och budgetar för 	  
2023. 

 

att kommunfullmäktige beslutar att:


• fastställa utdebitering för 2023 till 17,12 per skattekrona, 

• fastställa verksamhetsplan och budget 2023 med inriktning för 2024-2025 enligt 
förslaget, 

• fastställa uppdrag för staden, styrelsen och nämnderna för 2023 enligt förslaget,


• fastställa vision, övergripande mål, nämndmål enligt kommunstyrelsens förslag, 

• fastställa finansiella mål och ekonomiska ramar, inklusive drift- och investeringsbudget 
för styrelse och nämnder för 2023 enligt förslaget, 

• anta styrregler enligt kommunstyrelsens förslag och uppdra till kommunstyrelsen att vid 
behov fatta beslut om kompletteringar av styrreglerna under året, 

• anta riktlinjer för god ekonomisk hushållning enligt kommunstyrelsens förslag, 

• uppdra till styrelse och nämnder att justera sina verksamhetsbudgetar med anledning 
av ändringar i jämförelse med beslutade budgetar enligt kommunstyrelsens förslag i juni 
2022, 


• uppdra till styrelse, nämnder, berörda företag och stadsdirektören med flera att 
verkställa de uppdrag och intentioner som framgår av förslaget, 


• uppdra till kommunstyrelsen, att i samverkan med nämnderna, vid behov föreslå 
revidering av nämndernas reglementen som en följd av verksamhetsförändringar, 


• uppdra till kommunstyrelsen att tillse att styrelse och nämnder redovisar verksamhets- 
och budgetuppföljningar till kommunfullmäktige per 30 april, 31 augusti (delårsrapport) 
och 31 december (årsredovisning), 


• uppdra till stadsdirektören att utarbeta tidplan och anvisningar för uppföljning 2023 och 
för budgetarbetet 2024 med inriktning för 2025-2026. 


 

Kommunfullmäktige föreslås att därutöver besluta att från den 1 januari 2023:  
 

• anta byggnadsnämndens förslag till ändrad taxa för bygglov och detaljplaner, 


• anta byggnadsnämndens förslag till ändrad taxa för kart- och mätverksamhet, 


• anta tekniska nämndens förslag till ändrad taxa för upplåtelse av offentlig plats, 


• anta tekniska nämndens förslag till ändrad taxa för avfallshantering, 
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• anta kultur- och fritidsnämndens förslag till ändrad taxa för biblioteksverksamhet, 


• anta kultur- och fritidsnämndens förslag till ändrad taxa för kulturverksamhet, 


• anta kultur- och fritidsnämndens förslag till ändrad taxa för idrott, 


• anta kultur- och fritidsnämndens förslag till ändrad taxa för bad,


• anta kultur- och fritidsnämndens förslag till taxa för kulturskola, 


• anta barn- och förskolenämndens förslag till ändrad taxa för ansökan om tillstånd till 
fristående förskolor,


• anta socialnämndens förslag till ny taxa för tillsyn försäljning av tobaksfria 
nikotinprodukter,


• anta miljö- och hälsoskyddsnämndens förslag till ändrad taxa för livsmedelskontroll, 


• anta miljö- och hälsoskyddsnämndens förslag till ändrad taxa för tillsyn enligt 
miljöbalken, strålskyddsbalken och lagen om sprängämnesprekursorers områden.


Finansiella mål och ekonomiska förutsättningar  
 

Utifrån de ekonomiska förutsättningarna samt lagreglerna om god ekonomisk hushållning 
för kommuner föreslås följande finansiella mål för Solna stad 2023-2025.

 

Skattesatsen ska bibehållas under planeringsperioden och uppgå till 17,12 per 
skattekrona (År 2022: 17,12 per skattekrona). 

 

Resultat efter balanskrav och synnerliga skäl ska år 2023 minst uppgå till 75 mkr

För 2024 och 2025 är planeringen minst 90 mkr. 
(År 2022: budgeterat resultat 95 mkr). 

 

Nettoinvesteringar ska inte överstiga 1 100 mkr över en rullande femårsperiod 
(År 2022: 1 100 mkr).

 

I övrigt hänvisas vad gäller ekonomiska förutsättningar till kommunstyrelsens förslag.
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3. En välfärd att lita på 
Efter många år av borgerligt styre står Solna på en stabil och god grund. Vi har 
överskott i stadens finanser och rejäla skyddsvallar för att klara de svåra år som 
stundar. Tack vare att Solna är en av Sveriges bästa näringslivskommuner växer 
arbetstillfällen fram och bidragsberoendet är det lägsta någonsin. Dessa 
förutsättningar skapar resurser som kan användas för att utveckla servicen till 
Solnaborna. 

Nu går vi moderater i opposition. Vi kommer fortsatt att värna Solnabornas bästa, 
Solnas hållbara utveckling och i varje läge kritisera vänsterstyret när det inte sätter 
invånarna i första rummet.  

Solna ska ha en välfärd att lita på. Krig, inflation och högre räntor gör det nödvändigt att 
prioritera välfärdens kärna. Skolan ska vara en plats för kunskap och ordning. Arbetslinjen 
ska alltid trumfa bidragslinjen. Omsorgen ska vara trygg för den som inte klarar sig på 
egen hand. Det är med dessa utgångspunkter som Moderaterna vill förvalta vår stad när 
vi står inför tuffa år.

 

Trots det överskott vi byggt upp i goda tider väljer nu vänsterstyret att i sämsta tänkbara 
ekonomiska läge höja skatten. Solnabor som kämpar med högre matpriser, dyra 
elräkningar och stigande räntor ska få ännu mindre marginaler. I stället för att prioritera 
det viktigaste skickas notan till skattebetalarna.


Vår väg är en annan. Vi lovar inte allt till alla, men vi håller vad vi lovar. Staden ska 
utvecklas i den takt som skattebetalarna och stadens finanser orkar med. Steg för steg 
förstärker vi viktiga välfärdsverksamheter. 

 

Det är i skolan vi formar och bygger framtiden. Därför är vår första prioritet att höja 
skolpengen i syfte att stärka kunskapsuppdraget. Inte med engångsinsatser utan 
uthålligt. Vi tillför i vår budget utöver den årliga uppräkningen ytterligare fyra procent till 
skolpengen. En takt som vi vill fortsätta med under åren som kommer. En högre skolpeng 
möjliggör målet om 25 elever per klass i syfte att öka studieron, stärka lärarnas auktoritet 
och höja undervisningskvaliteten. 


Även i förskolan finns behov av mindre grupper, särskilt bland de yngre barnen. Detta är 
vår andra stora prioritering i budgeten. Det kräver att vi förbättrar rekrytering och 
fortbildning av medarbetare.


Vi vill att föräldrar som behöver stöd i sitt föräldraskap får det tidigt. Det leder till en bättre 
uppväxt för fler barn och förebygger sociala problem.
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4. Ordning och reda i ekonomin 
Tack vare ett borgerligt styre har Solna länge haft en stark ekonomi och ett lågt 
utanförskap. En stark arbetslinje gör att Solna kan ha en låg kommunalskatt. Den gör det 
mer lönsamt att arbeta och Solna attraktivt att flytta till. När vi utvecklar Solna med 
bostäder, arbetsplatser och kollektivtrafik blir vår kommun än mer attraktiv. 

 

Solnaborna lever dock i en av världens dyraste storstadsregioner. Det gör att de 
ekonomiska marginalerna är små̊ för många. När priserna nu stiger på mat, el, bränsle 
och boende ska politiken inte göra livet svårare.

 

Vi moderater motsätter oss därför den skattehöjning som föreslås av S, V, C och MP. Vi 
vill hellre att fler är med och betalar en låg skatt än att färre tvingas betala en hög. Än 
märkligare blir det när man år två och tre, trots skattehöjningen, väljer att börja tulla på 
överskottsmålet. I stället för att ta politiskt ansvar för välfärden överförs stadens 
ekonomiska risker på medborgarna. 

 

Är det något de senaste årens kriser har lärt oss så är det att det offentliga behöver 
ekonomiska marginaler. Solna har under åren vi har bakom oss byggt upp skyddsvallar. Vi 
har överskott i staden och i våra verksamheter. Med en sådan buffert kan man ett enstaka 
år fortsätta utveckla verksamheterna utan att höja skatten. Så fort ekonomin tillåter bör 
dock Solna stad återgå till det högre överskottsmål som säkerställer långsiktig hållbarhet i 
stadens ekonomi.


Den nya borgerliga regeringen har aviserat förstärkta generella statsbidrag till 
kommunerna. Något som ytterligare understryker det förhastade i att föreslå en 
skattehöjning. Vi har dock valt att inte ta in denna ökning i tabellverket, då den ännu inte 
är beslutad av riksdagen. Om och när de pengarna blir tillgängliga är vår uppfattning att 
de kan och bör användas till att ytterligare förstärka prioriteringarna ovan och att återgå 
till det överskottsmål som vi tillfälligt sänkt.


5. Jobb före bidrag 
För att fler ska komma i arbete krävs fler och växande företag. Det är genom fler jobb 
som vi kan hjälpa Solnabor till ett arbete. Därför är det viktigt att vi värnar om Solna som 
en kommun som uppmuntrar företagande. Solna har i många år rankats som Sveriges 
mest näringslivsvänliga kommun – något vi är stolta över.

 

I Solna gäller jobb före bidrag; den som kan jobba ska jobba. Det är det som är 
arbetslinjen för oss moderater. Vi tror att alla människor växer när de kan försörja sig 
själva och forma sina egna liv. Att få vara en del av ett sammanhang och bidra till 
samhället skapar sammanhållning. Det är grunden för ett hållbart samhälle.

 

Styret har presenterat en plattform där individens krav att hitta egen bostad efter sin 
etableringstid ska utgå. Det är en utveckling som är oroande. Solna har lyckats med sin 
integration genom att vara tydlig med kraven som ställs på nyanlända. Trots att Solna är 
en av Sveriges mest invandrartäta kommuner har vi inte haft de integrationsproblem som 
finns i många andra kommuner. Tar man bort kraven misslyckas integrationen – att ställa 
krav är att bry sig.
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Solnas ungdomar har tack vare ett bra företagsklimat också en kort väg in på 
arbetsmarknaden. Moderaterna vill att alla Solnas ungdomar fortsatt ska få stöd att hitta 
sitt första jobb så att de inte hamnar i utanförskap. Vi vill därför permanenta Jobbfabriken, 
som hjälpt många ungdomar vidare till arbete.

 

Solna är en av de kommuner i Sverige som har lägst utanförskap och som är bäst på att 
hjälpa människor till egen försörjning. Varje år går allt fler från bidrag till jobb och Solna är 
särskilt bra på att få ungdomar och utrikes födda i arbete. Fortsatt måste Solna vara en 
kommun som jobbar systematiskt mot bidragsfusk, gör hembesök där det krävs och 
ställer krav på de som söker bidrag att leta arbete.


Vi ställer krav på att de som kan jobba också ska jobba. Genom att ställa krav kan vi 
hjälpa dem som behöver jobb i stället för att låta utanförskap och segregation bita sig 
fast. I dag har vi dessutom en flitpeng till den som fullföljer sina åtaganden. Den vill vi 
förstärka, särskilt för barnfamiljer. 


6. Socialt hållbart Solna 
Socialnämnden i Solna har under många år redovisat överskott, vilket är unikt. Detta har 
uppnåtts genom metodutveckling, som höjt kvaliteten och sänkt kostnaderna. Med en 
fortsatt tydlig inriktning på att ställa krav och erbjuda stöd kommer kostnaderna även 
fortsättningsvis att kunna minska. 


I dag har vi inte några större problem med kriminalitet bland Solnaungdomar. För att 
bibehålla detta krävs uppsökande arbete och tidiga insatser, som kan bryta en destruktiv 
utveckling. Det är särskilt viktigt att tidigt förhindra att barn och ungdomar far illa eller 
utvecklar ett normbrytande beteende. I grunden är det föräldrarna som har ansvar för sina 
barn. Och de har nästan alltid viljan att ta det ansvaret. Kommunens roll är att stötta dem i 
detta. 


Socialnämnden i Solna har aktivt arbetat med Signs of Safety, vilket medfört att antalet 
barn som behöver placeras i en miljö som är okänd för dem har minskat. Med stöd av 
socialtjänsten involveras familjens nätverk för att säkra barnets trygghet. Nätverk som kan 
vara ett stöd för familjen på både kort och lång sikt. Vinsterna med det arbetssättet är 
mycket stora, då barnet kan växa upp i en trygg och kärleksfull miljö. Det minskar även 
kostnaderna för placeringar, och förändringarna som sker med hjälp av nätverket är ofta 
hållbara över tid. 


Att föräldrar är trygga i sitt föräldraskap har en mycket positiv inverkan på barnets 
utveckling och uppväxt, samtidigt som samhällets kostnader minskar när det inte behövs 
något ingripande i familjen.


Socialnämnden får enligt nedanstående inriktning i uppdrag att ta fram en strategi för att 
ytterligare stärka det förebyggande arbetet kring barn och unga:


Tillgänglighet – Öka föräldrars tillgänglighet till anonyma samtal med socialsekreterare. 
Det uppmuntrar föräldrar till tidig kontakt med socialtjänsten, innan det gått för långt. 

Utveckla föräldrastöd – genom bland annat programmet Komet och dess 
vidareutbildning Tryggare barn. Samt mer omfattande insatser som Funktionell 
familjeterapi, som vänder sig till ungdomar med normbrytande beteende.
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Stöd till berörda barn och unga – stärk det frivilliga nätverket kring den unge med hjälp 
av insatserna Kontaktperson och Kontaktfamilj.


7. Kunskap och ordning i skolan 
I dag är Solnaungdomarnas betyg i årskurs nio bland de högsta i Sverige och 
ungdomsarbetslösheten bland de lägsta. Det är vi stolta över. Men vi behöver fortsatt 
jobba för att stärka elevernas lärande, förbättra skolresultaten och den upplevda 
tryggheten. Barn och ungdomar förtjänar en bra start i livet och alla ska ges samma 
livschanser. Därför ska Solna erbjuda en bra utbildning och se till att ungdomar har lätt att 
få sitt första jobb.


För att successivt stärka kunskapsuppdraget föreslår vi en extra uppräkning av 
skolpengen med fyra procent per år. En långvarig insats har större förutsättningar att leda 
till framgång än tillfälliga tillskott.


Valfriheten måste bevaras och utvecklas 
Moderaterna i Solna värnar det fria skolvalet. Tack vare Solnas läge med god 
kollektivtrafik centralt i Stockholmsregionen kan vi erbjuda våra elever en hög grad av 
valfrihet. Att få välja mellan olika skolor, inriktningar och pedagogiker leder till att fler 
elever får en skolgång som passar just dem. Varje dag kommer drygt 1 000 elever till en 
skola i Solna från en annan kommun och varje dag åker cirka 1 300 Solnaelever till en 
skola utanför Solna. Av Solnaungdomarna i grundskolan går hälften i kommunala skolor i 
Solna, en tredjedel i Solnas fristående skolor och övriga i skolor utanför Solna.


Vi är för valfrihet, men tyvärr hotas friheten av olika politiska krafter. Vi kommer inte att 
ersätta det fria valet med lottning eller bussning av elever mellan olika stadsdelar. 
Friskolorna är ett viktigt komplement, som gör det möjligt att hitta en skola med en 
pedagogik som passar barnet bäst. Vi vill fortsätta utveckla den kommunala skolan i 
stället för att motarbeta friskolor. Den behöver också stärka sin attraktionskraft genom att 
kunna erbjuda möjlighet till fördjupning inom språk, naturvetenskap och matematik.


Stärk samverkan mellan skolor i Solna  
För att ytterligare stärka elevernas kunskapsresultat vill vi se en förbättrad samverkan 
mellan såväl skolformerna som huvudmännen. Solnas elever är vårt gemensamma 
ansvar, och därför måste övergångarna och återkopplingen mellan förskola, grundskola 
och gymnasium bli bättre. Även samverkan mellan kommunala och fristående skolor 
rörande sådant som ämnesspecifik kompetensutveckling eller sambedömning behöver 
utvecklas. Vi tror att vägen framåt är att lära av varandra.


Skolan ska vara en trygg punkt  
Både förskola, skola och fritidsverksamhet kan göra viktiga kompensatoriska insatser för 
att stärka barnets trygghet om det finns brister i hemmet. Det ger också möjlighet att 
upptäcka om det finns oro för barnets trygghet och utveckling. Att tidigt kunna erbjuda 
stöd till föräldrar att stärka sitt föräldraskap är ett sätt att öka barnets trygghet, och 
behovet av fortsatta kompensatoriska insatser minskar. Föräldrar som är trygga i sin 
föräldraroll är en viktig faktor för att barnet ska vara tryggt. Det påverkar i sin tur miljön i 
klassrummet och ytterst elevernas trivsel och kunskapsresultat. Stärk samverkan mellan 
förskola, skola, fritiden och socialtjänsten i det trygghetsskapande arbetet.
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Ordning och reda 
En av grundstenarna i en välfungerande skola är ordning och reda i klassrummen. 
Studiero förbättrar inlärningen och elevernas trygghet ökar. I de kommunala skolorna vill 
vi förtydliga föräldrarnas ansvar för barnens skolgång genom förväntanskontrakt. Varje 
skola ska ha enhetliga ordningsregler och vi ska flytta på elever som mobbar. Våra barn 
och unga ska erbjudas en skola som förmedlar kunskaper i en trygg studiemiljö utan 
mobbning och trakasserier. Det är inte den mobbade som ska tvingas byta skola.

Ett viktigt steg i att garantera studiero och därmed högre skolresultat är att stärka lärarnas 
auktoritet i klassrummet och gentemot föräldrarna. Skollagens åtgärder för att stävja stök 
ska användas utan förbehåll och varje skola ska ha ordningsregler som är väl förankrade 
hos föräldrar, skolpersonal och elever. 


En trygg start i skolan är viktig och grunden till detta läggs i lågstadiet. Vi vill därför 
genomföra en riktad satsning i ett första steg på lågstadiet för att uppnå ett genomsnitt 
på 25 elever per klass i årskurserna F-3. Det är ytterst rektorn som beslutar hur 
resurstillskottet ska användas, så antalet elever per klass kan komma att skifta. 
Satsningen ska följas upp och fristående skolor med hög andel Solnaungdomar 
uppmanas redovisa hur resursförstärkningen använts för att öka trygghet och studiero.


Kunskapsuppdraget 
Solna har en hög andel elever som lämnar den kommunala grundskolan med 
gymnasiebehörighet. De kommunala skolorna har aktivt arbetat för att nå dit med 
kunskapsstrategin. Solnas kommunala skolor tillhör den bästa fjärdedelen i Sverige vad 
gäller gymnasiebehörighet och ligger över genomsnittet i Stockholms län. 

 

Under de senaste åren har det pågått ett omfattande arbete med att höja andelen elever 
med godkänt betyg i de kommunala skolorna inom ramen för kunskapsstrategin. Arbetet 
ger resultat och ska fortsätta utvecklas. En viktig insats har varit lovskola, där elever kan 
hämta igen kunskapsluckorna för att få godkänt. Lovskola är bra men det är en 
kompensatorisk insats. Vi ser ett behov av att utveckla kunskapsstrategin så att den 
bättre svarar mot de framsteg som gjorts för de kommunala skolorna. Vi föreslår därför att 
skolnämnden får i uppdrag att ta fram en ny kunskapsstrategi inför läsåret 2023–2024.


Fritidshem 
Fritidshem har stor betydelse i barnets vardag men också för barnets framtid. Genom att 
anpassa lek, rörelse och skapande ges eleverna en meningsfull fritid och social 
gemenskap. I verksamheten ska barnet också träna på inflytande, demokrati och ansvar.

 

Det är av stor vikt att skola och fritidshem jobbar nära och integrerat med varandra 
samtidigt som verksamheternas olika uppdrag beaktas. En väl utformad pedagogisk 
verksamhet inom fritidshemmen kompletterar skolans uppdrag, men stärker också dess 
kunskapsuppdrag. Det finns anledning att överväga om inte en del av de extra 
statsbidragen som regeringen aviserat kan användas för att stärka fritidshemmen.


Nära till stöd 
Att ungdomarna i Solna mår bra såväl fysiskt som psykiskt är vitalt för att klara 
skolgången. I skolan har man genom medvetenhet och kompetent personal möjlighet att 
tidigt fånga upp elever som riskerar utveckla psykisk ohälsa. Solnas elevhälsa har under 
lång tid rustats upp och står i dag stark. Vi satsar nästan 20 procent mer än snittet i 
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Stockholms län. En god elevhälsa i kombination med ett stärkt förebyggande arbete i 
samarbete med socialtjänsten betyder mycket för ungdomarnas välmående och trygghet. 


Skolan har ett nyckeluppdrag i att uppmuntra föräldrar att ta kontakt när de tror att stöd 
från socialtjänsten skulle vara till gagn för barnets utveckling. Tyvärr väntar alldeles för 
många föräldrar alldeles för länge innan de söker stöd hos socialtjänsten. Väntan leder till 
att problematiken försvåras och det blir mer komplicerat att rätta till situationen.


För att bistå elever och föräldrar i fristående verksamheter måste kunskapsutbytet med 
socialtjänsten utvecklas genom infoträffar, där stödet socialtjänsten kan ge beskrivs.


Särskola 
Särskolan ska främja elevernas allsidiga personliga utveckling till aktiva, kreativa, 
kompetenta och ansvarskännande individer och medborgare. Grundsärskolan och 
gymnasiesärskolan har stor betydelse för att barnen ska kunna leva ett så självständigt liv 
som möjligt under sin uppväxt men även som vuxna. I dag är Solnas grundsärskola och 
gymnasiesärskola samlade i Skytteholmsskolan. Solnas särskola håller hög kvalitet med 
en kvalificerad personalgrupp. Det råder stor brist på kvalificerad arbetskraft och vi anser 
det angeläget att skolnämnden säkrar att kompetensnivån upprätthålls.
 
Gymnasieskola 
Solna gymnasium är en mycket populär skola med högt söktryck. Skolan är mycket bra 
men antalet Solnaelever är få på skolan. Detta är inget nytt fenomen utan har varit så 
under många år, då skolan inte har lyckats attrahera Solnaungdomar. Vi vill uppdra åt 
skolnämnden att se över programutbudet på Solna gymnasium för att bättre möta 
Solnaungdomars skolval. 

Byte av program på gymnasiet och val av fel inriktning påverkar elevernas möjligheter att 
slutföra gymnasiet. Solna är en av de kommuner som har lägst andel elever som väljer 
yrkesgymnasium i Sverige. Vi vill uppdra åt skolnämnden att se över hur Studie- och 
yrkesvägledning kan utvecklas så att fler elever väljer en utbildning som passar.


Skolplanering och renovering 
Solnas elever ska erbjudas moderna lokaler som ger en bra studiemiljö. Tack vare god 
ordning i stadens ekonomi har vi kunnat skapa en skolupprustningsfond, som bygger på 
tidigare överskott. Den kan öka tempot med att modernisera våra skollokaler. Fonden ska 
också användas till att anpassa våra förskolor, så att det blir enklare att organisera och 
erbjuda en trygg förskola med fokus på barnets utveckling.


Vi ser det viktigt att alla barn får en bra och trygg start i skolan så att behovet av 
kompensatoriska insatser kan minskas. De förändringar som gjorts av stadieindelningen 
på de kommunala skolorna gör nu att varje satsad krona kommer att kunna gå till 
elevernas kunskapsutveckling.


Den nya vänstermajoriteten aviserar ett antal utredningsuppdrag rörande skolor och det 
är oklart vad dessa syftar till. Det är av största vikt att den nya kommunala skolan i 
Järvastaden byggs enligt plan och inte försenas.
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8. Trygg förskola med mindre barngrupper

Förskola och pedagogisk omsorg formar barnets uppväxt och har en mycket viktig roll i 
barnets liv. De är också centrala för att vårdnadshavare ska kunna arbeta. Varken 
förskolan eller den pedagogiska omsorgen kan ersätta den trygghet som barnets familj 
erbjuder men har en viktig roll i att stärka barnets förmåga till empati och omtanke. Barnen 
ska vistas på en trygg plats, som väcker deras lust till lärande. 

 

Samverkan 
Föräldrar kan av olika skäl ha svårt att fullt ut ta sitt föräldraansvar och det är därför viktigt 
att tidigt identifiera barn vars föräldrar behöver stöd i detta. Vid tidig upptäckt har 
föräldrarna oftast kvar en stor vilja och förmåga till förändring. Mindre brister behöver inte 
nödvändigtvis växa till större. 

Genom att tidigt stärka föräldraskapet med öppenvårdsinsatser hos barnavårdscentral 
eller socialtjänst minskas de negativa konsekvenserna för barnet. Vi vill därför att 
samarbetet mellan förskola/pedagogisk omsorg och barnhälsovård/socialtjänst ska 
stärkas. 

 

En viktig uppgift är att förbereda barnet inför skolstarten. Det är därför av stor vikt att 
verksamheterna får en bra och tydlig återkoppling från skolan hur pass väl barnen kan ta 
och följa instruktioner samt hur deras språkutveckling ser ut. Barns mognad skiljer sig 
mycket åt, inte minst mellan pojkar och flickor. Det är därför av stor vikt att 
verksamheterna får en bra och tydlig återkoppling från skolan om hur pass väl barnen kan 
ta och följa instruktioner och hur deras språkutveckling ser ut. Detta kan de ha som grund  
i sitt utvecklingsarbete. Det gäller både fristående och kommunala förskolor. Vi vill uppdra 
åt skolnämnden att utforma en strukturerad återkoppling mellan förskoleklass och 
förskola. 


Mindre barngrupper

Vi vill under de närmaste åren göra riktade satsningar för att minska gruppernas storlek.

I dag är gruppstorleken inom den kommunala förskolan 15,4 barn per grupp. Vi vill att 
den sänks till 15 barn i genomsnitt. Därmed kommer småbarnsgrupperna att bli än 
mindre och bättre anpassade att möta barnens behov. Yngre barn har svårare att 
interagera med andra barn i grupp. Men i takt med ökande ålder stärks barnets förmåga 
att interagera.


I dag råder det kompetensbrist inom den offentliga sektorn och den kommer att öka i takt 
med att personal går i pension. Det kommer att bli svårt att rekrytera personal med rätt 
kompetens i rätt antal. Vi behöver förbättraa rekrytering och fortbildning av medarbetare 
för att arbetet med mindre barngrupper ska lyckas.


Trygg förskola 
Som förälder ska man kunna känna sig trygg när man lämnar barnet på förskolan och går 
till jobbet. Att kommunikation och informationsutbyte mellan skolan och föräldrarna 
fungerar väl är därför av stor vikt. Det ska finnas en löpande dialog men även 
strukturerade möten mellan föräldrar och pedagoger.


Det är av stor vikt att man som förälder kan följa sitt barns vardag och utveckling. Vi vill 
därför att nyttjandet av de digitala verktygen förstärks för att underlätta kommunikation 
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och informationsutbyte. För att lyckas hela vägen är en del i detta att det finns 
utbildningar och manualer för föräldrar.


9. En meningsfull fritid 
Kommunen har en viktig uppgift i att tillsammans med föreningslivet erbjuda en aktiv fritid 
så att barn och ungdomar får en innehållsrik uppväxt. Men det handlar också om ett möta 
särskilda behov hos unga och fånga upp hemmasittare.


Solna som är en av Sveriges främsta idrottskommuner erbjuder ett brett utbud av 
idrottsföreningar och anläggningar. Det möjliggör en meningsfull fritid för ett stort antal av 
Solnas ungdomar. Många föreningar bidrar till en bättre stad genom sin 
ungdomsverksamhet men också genom nattvandringar och andra aktiviteter.  


Idrott och rörelse är inte bara roligt utan viktigt. Det främjar barns hälsa och deras sociala 
utveckling. Samt förebygger barnfetma, psykisk ohälsa och andra folkhälsosjukdomar. 


I dag ser vi en utveckling där en grupp har en tämligen hög aktivitetsnivå inom idrott och 
samtidigt en annan grupp rör sig allt mindre. Det vill därför till ett strukturerat arbete för att 
än fler Solnaungdomar ska anse det naturligt att delta i idrottsaktiviteter.

 

För att idrotten ska kunna växa i Solna vill vi genomföra ett idrottspaket. I det ingår att 
bygga ett idrottens hus i Vasalundshallen med dubbelt så mycket yta för inomhusidrott 
som i dag. Samtidigt vill vi renovera Skytteholms IP och Solnahallen.


Vi ser en risk att vänsterstyrets aviserade utredningar kommer att bromsa redan 
planerade renoveringsprojekt. Vi vill sätta igång nu och avsätter därför ytterligare 10 
miljoner i investeringsmedel för detta under 2023.

 

Den nya simhallen i Frösunda, som är större och bättre än den gamla i Vasalund, 
möjliggjordes av att den ligger i ett nytt kontorshus och på så vis medfinansieras av de 
investeringar som görs i Arenastaden. Att bygga en simhall i bottenplanet av ett 
kontorshus är också ett hållbart sätt att bygga som använder markytan optimalt.

  


10. Solna ska vara en trygg stad att åldras i

Närhet till bra kollektivtrafik, service och många grönområden gör att Solna är en 
fantastisk stad att åldras i. Det ska vara tryggt att åldras i Solna och staden ska erbjuda 
ett bra stöd när man som äldre har behov av hjälp. I Solna ska den enskilde själv kunna 
välja utförare av hemtjänst eller det äldreboende som passar bäst.


Solna arbetar systematiskt med kvalitetsuppföljning av såväl egen verksamhet som den 
som bedrivs av andra aktörer. Det måste dock ske med tydligt fokus på individens 
önskemål och behov. Här ser vi att man bör arbeta än mer med att följa upp nöjdhet. 


I takt med att vi lever allt längre måste också omsorgen och det stöd vi kan erbjuda 
utvecklas för att underlätta en så frisk och aktiv ålderdom som möjligt. Vi moderater vill 
utveckla kommunens aktiviteter, som hembesök, uteaktiviteter och mötesplatser för äldre.
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Omvårdnadsnämnden har stora överskott, vi ser det därför som möjligt att omdisponera 
resurser därifrån för att satsa på andra områden, främst skolan.
 
Valfrihet på riktigt 
Moderaterna anser att varje människa är unik, med olika önskemål och intressen. Därför 
måste självbestämmande och valfrihet finnas också för de äldre. Du ska kunna välja vem 
som kommer hem och tar hand om dig i hemtjänsten och vilken profil ditt äldreboende 
ska ha. Ta med sitt husdjur när man inte kan bo kvar hemma eller välja bort en utförare 
man inte är nöjd med. Alla ska känna sig delaktiga i sin omsorg och väl omhändertagna.

  
Fler aktörer stärker den totala innovationskraften, ger personalen fler valmöjligheter och 
förbättrar livskvaliteten för den enskilde. Det höjer dessutom statusen inom 
kvinnodominerade yrken och stärker lönerna. Valmöjligheter bör också finnas i de mindre, 
mer vardagliga valen, då vi vet att det spelar en viktig roll för människors välmående. Vi 
vill att äldre själva ska få möjligheten att kunna bestämma över sina aktiviteter, måltider, 
vilka insatser man har behov av den specifika dagen samt hur man vill att dessa ska 
utföras.
 
Digitala verktyg för en bättre kvalitet
Allt fler Solnabor väljer att bo hemma längre när vårt stöd utvecklas och blir bättre. 
Digitala lås har installerats och digital nattillsyn införts. Att inte behöva bli väckt varje natt 
av hemtjänstens medarbetare är en stor förbättring av livskvaliteten. För de äldre som så 
önskar kan digitala verktyg användas för att förbättra servicen. Staden kan också genom 
många nya digitala tjänster för inköp och hushållsnära tjänster göra servicen snabbare 
och bättre. Moderaterna anser det viktigt att vi fortsätter den positiva utvecklingen och 
ser till att öka kvaliteten för äldre och medarbetare genom nya digitala lösningar. 
 
I spåren av den pandemi som präglat samhällets alla delar de senaste åren har problemen 
med ensamhet ökat. Därför måste vi göra mer för att ge äldre möjlighet att träffa sina nära 
och kära. Det ska finnas internetuppkoppling på våra äldreboenden, så man kan hålla 
kontakt med släkt och vänner. 

Ökad språkkompetens och utbildning 
Goda kunskaper i svenska hos medarbetarna är en förutsättning för tillit och trygghet för 
den äldre. En stor del av de som verkar i äldreomsorgen är nyanlända och kan behöva 
stärka sina språkkunskaper. Vi vill ge omvårdnadsnämnden i uppdrag att utreda 
införandet av språkkrav i kombination med språkutbildning i äldreomsorgen.


Vi behöver fortlöpande satsa på vidareutbildning och kompetensutveckling. Staden har 
tagit fram en strategi för kompetensutveckling som gäller för all vår äldreomsorg. Vi 
erbjuder medarbetare att vidareutbilda sig till vårdbiträden, undersköterskor och 
specialistsjuksköterskor.


När man inte kan bo kvar hemma och behöver flytta till ett särskilt boende ska dessa hålla 
hög kvalitet. Alla Solnas demensboenden är Silviacertifierade, vilket är ett kunskapslyft 
hos medarbetarna om demens. Det är bara ett exempel på hur vi ser till att vår omsorg 
möter de behov som våra äldre medborgare har.
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11. En grön och snygg stad  
Att bo i Solna innebär att ha glädje av närhet till grönområden, parker, naturreservat och 
ett rikt friluftsliv. Vi värnar våra naturområden och vill satsa på bättre underhåll av 
Råstasjöns, Ulriksdals och Igelbäckens naturreservat. Liksom bättre gångvägar, elljusspår 
och andra åtgärder som ökar såväl trivsel som tillgänglighet.


Vi vill göra den allmänna stadsmiljön ljusare och grönare genom ytterligare 
utomhusbelysning och fler planteringar av blommor och träd. Och det behövs fler 
hundrastgårdar, eftersom Solna har koppeltvång.

 

Allt kan dock inte göras genast. Vi väljer därför att först 2024 tillföra ytterligare driftsmedel 
till tekniska nämnden för ovanstående. Under 2023 måste annat prioriteras. Men mycket 
kan göras inom befintlig ram.

 

Solna drabbas av klotter och nedskräpning och vi måste höja ambitionen för att göra 
staden snygg och ren. Målet bör vara att inom 48 timmar kunna sanera bort allt klotter. 


Moderaterna vill driva en bra miljöpolitik, utan symbolpolitik. Vi måste slå vakt om att 
Solna får en utbyggd kollektivtrafik så att det blir enklare att resa. Vi bygger ut våra 
cykelbanor och investerar i våra vattendrag för att minska föroreningar. Det är miljöpolitik 
som ger riktiga resultat och som är till glädje för Solnaborna. 

 

Husen i Solna värms med fossilfri fjärrvärme, vilket leder till en väldigt liten 
klimatpåverkan. Vi vill ta ett steg till och låta vårt energibolag titta på möjligheten att 
också binda koldioxid.  Vi ska hålla en hög miljöstandard när staden bygger nytt. Det är 
bra för miljön och för skattebetalarna när vi minskar energiförbrukningen i stadens 
verksamheter.

 

Moderaterna vill ta vara på närheten till vatten i staden. Därför satsar vi på att förbättra 
vattenkvaliteten i våra sjöar och investera kring Brunnsviken, Edsviken och Ulvsundasjön 
för att minska miljöföroreningar och övergödning. Arbetet för bättre vatten möjliggör 
också att anlägga en ny badplats i Brunnsviken i höjd med Frösundavik och bygga ut 
strandbadet i Huvudsta.


12. En stad som fortsatt växer 
Vi säger nej till nya utanförskapsområden. För oss moderater är införandet av det som 
kallas social housing inte ett sätt att bygga en hållbar kommun.


I vår stad växer i stället nya trivsamma stadsdelar fram där bostäder, arbetsplatser och 
service blandas. De ersätter industriområden och övergivna kontorslokaler. Därmed kan 
våra grönområden bevaras. Vi bejakar tillväxt och utveckling, samtidigt som vi värnar om 
hållbarhet, Solnas karaktär och unika naturvärden.


De närmaste åren behöver Solna fokusera på att slutföra alla de projekt som nu växer 
fram. Tunnelbanan med utvecklingen av Solnavägen, Mälarbanans breddning med 
tillhörande överdäckning, Arenastaden samt Hagastadens fortsättning.
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Vi ser en risk i att vänsterstyret i stället för fokus på detta kommer ägna sig åt 
symbolpolitik i form av trähusbyggande, kollektivhus och procentdividerande kring 
upplåtelseformer. Det kommer att äventyra Solnas stadsmässiga utveckling, men även 
den finansiella stabiliteten i staden, då de stora åtagandena kring medfinansiering och 
bostadsbyggande ska uppfyllas. 

 

Bostadsstiftelsen Signalisten kommer de närmaste åren att bygga ett stort antal nya 
hyresrätter med modern standard och dessutom renovera bolagets hus från 60- och 70-
talen. När de byggdes hade de en för tiden mycket god standard och målet är att de 
renoverade husen ska få det som är god standard i dag. Hyresrätter ska standardmässigt 
vara ett fullgott alternativ till andra upplåtelseformer.


Vi vill slå vakt om vår särskilda ungdomskö, som underlättar flytten hemifrån. I Solna finns 
i dag cirka 20 procent av regionens studentbostäder och kommunen har fjärde flest 
hyresrätter i Stockholms län. Det är så vi möjliggör för unga att hitta en egen bostad.


En framkomlig stad 
När staden växer måste möjligheten att ta sig fram i den hänga med. Utöver utbyggd 
spårtrafik, cykel- och gångbanor måste därför även vägnätet utvecklas.


En viktig del av framkomligheten är också möjligheten att parkera. Vi vill tillgängliggöra 
fler boendeparkeringar för att förenkla för Solnabor. Detta kan bland annat göras genom:   
–  översyn av skyltar för att tillskapa fler platser 
–  ändrade markeringar så fler bilar kan rymmas på samma yta

–  boendeparkering efter 18 inom områden med taxa B o C där det finns mycket 
bostäder.

 

För att öka trafiksäkerheten behövs hastighetsbegränsande åtgärder, inte minst i områden 
där det rör sig många barn och äldre. Trafiken ska alltid kunna flyta smidigt, men i en 
riskfri hastighet. Åtgärden måste därför anpassas till den aktuella platsen.


13. En trygg stad  
Du ska vara trygg på väg hem från vänner, i kollektivtrafiken eller på en kvällspromenad. I 
ett jämställt land ska inte var tredje kvinna behöva vara rädd för att gå ut på kvällen. 
Solnas viktigaste bidrag är att vara bäst på att bryta utanförskap, segregation och att 
hjälpa människor in i samhället.


Vägen in i samhället ska alltid vara kortare än vägen ut. Vi förebygger brottslighet genom 
arbetslinjen. När fler har ett jobb att gå till minskar utanförskap och segregation och 
därmed undanröjs grunden för kriminalitet. Det lyckas vi med genom en bra skola, ett 
brett utbud av fritidsverksamhet och genom att det är lätt att få ett jobb.

 

För tio år sedan var antalet dödsskjutningar bland de lägsta i EU. Nu är Sverige värst 
drabbat. Vi måste bryta den utvecklingen. Tyvärr har den tidigare regeringen låtit den 
organiserade brottsligheten få fäste i Sverige och det kommer att ta tid att bryta 
utvecklingen. I grunden handlar det om fler poliser, hårdare straff och bättre möjligheter 
för polisen att få fram bevis.
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Kommunen måste fortsätta det förebyggande arbetet och använda sig av metoder och 

insatser som också ger effekt. Vi vill stärka föräldrars väg från utanförskap och 
bidragsberoende till egen försörjning genom en förstärkt flitpeng i stället för att de 
passiviseras med extra bidrag utan krav om motprestation.

 

Tack vara en bra skola är de få ungdomar som rekryteras in i kriminalitet i Solna. Genom 
att ytterligare satsa på skolan kan nyrekryteringen komma att minska ännu mer. Stadens 
sociala arbete ska stötta föräldrar i deras roll, vilket bidrar till att fler barn får en trygg och 
kärleksfull uppväxt.

 

Vi vill fortsätta arbetet med att stärka tryggheten i Hagalund, som vi gjort genom 
platssamverkan, men även utveckla arbetet i Västra skogen och andra otrygga platser där 
fastighetsägare tillsammans med kommunen och polisen vidtar trygghetsskapande 
åtgärder. Vi vill att polisen ska fortsätta sitt arbete med tillfälliga kameror på platser där 
otryggheten breder ut sig. 
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14. Uppdragsförteckning 
Kompetensnämnden 
• Vi vill uppdra till kompetensnämnden att permanenta Jobbfabriken, som på ett år hjälpt 

180 ungdomar vidare till arbete eller utbildning som leder till arbete.


Socialnämnden 
• Vi vill uppdra till socialnämnden att fortsätta utveckla det systematiska arbetet mot 

bidragsfusk och utveckla flitpengen särskilt för barnfamiljer.

• Vi vill uppdra till socialnämnden att enligt nedanstående inriktning ta fram en strategi att 

ytterligare stärka det förebyggande arbetet kring barn och unga:


Tillgänglighet – Öka föräldrars tillgänglighet till anonyma samtal med 
socialsekreterare. Det uppmuntrar föräldrar till tidig kontakt med socialtjänsten, 
innan det gått för långt. 

Utveckla föräldrastöd – genom bland annat programmet Komet och dess 
vidareutbildning Tryggare barn. Samt mer omfattande insatser som Funktionell 
familjeterapi, som vänder sig till ungdomar med normbrytande beteende.


Stöd till berörda barn och unga – stärk det frivilliga nätverket kring den unge med 
hjälp av insatserna Kontaktperson och Kontaktfamilj.


Skolnämnden 
• Vi vill uppdra till skolnämnden att ta fram en ny kunskapsstrategi inför läsåret 2023–

2024 för de kommunala skolorna.

• Vi vill uppdra till skolnämnden att utforma en strukturerad återkoppling mellan 

förskoleklass och förskola.

• Vi vill uppdra till skolnämnden att utreda möjligheterna till fördjupning inom ämnena 

språk, naturvetenskap och matematik. 

• Vi vill uppdra till skolnämnden att se över programutbudet på Solna gymnasium för att 

bättre möta Solnaungdomars skolval.

• Vi vill uppdra till skolnämnden att se över hur Studie- och yrkesvägledning kan 

utvecklas så att fler elever väljer en gymnasieutbildning som passar.


Omvårdnadsnämnden 
• Vi vill uppdra till omvårdnadsnämnden att utreda införandet av språkkrav i kombination 

med språkutbildning i äldreomsorgen.
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15. Ekonomi 
15.1  Resultatbudget 

mkr 2022 2023 2024 2025

Verksamheten (intäkter/kostnader) −3 062 −3 255 −3 307 −3 395

Avskrivningar −195 −185 −185 −185

Jämförelsestörande poster 0 0 0 0

Verksamhetens nettokostnader −3 257 −3 440 −3 491 −3 579

Skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning 3 292 3 483 3 517 3 591

Verksamhetens resultat 36 43 26 12

Finansiella intäkter och kostnader 59 32 64 78

Resultat efter finansiella poster 95 75 90 90

Extraordinära poster (netto) 0 0 0 0

Årets resultat 95 75 90 90

Resultat efter balanskravsjusteringar 95 75 90 90

Resultat efter balanskravsjusteringar och 
synnerliga skäl

95 75 90 90
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15.2  Driftbudget 

 Driftbudget per nämnd 

Tkr 2022 2023 2024 2025

Kommunstyrelsen −140 066 −144 303 −146 269 −148 265

Revision −1 616 −1 848 −1 867 −1 885

Byggnadsnämnden −7 808 −7 148 −7 220 −7 292

Tekniska nämnden −23 765 −39 156 −24 397 −24 641

Kultur- och fritidsnämnden −148 351 −165 786 −167 474 −169 179

Skolnämnden −974 944 −1 022 870 −1 065 751 −1 106 974

Barn- och förskolenämnden −536 190 −547 582 −560 876 −572 213

Kompetensnämnden −41 561 −42 516 −43 124 −43 884

Socialnämnden −226 201 −231 391 −233 947 −231 474

Familjerättsnämnden −4 535 −4 640 −4 702 −4 775

Omvårdnadsnämnden −920 230 −936 473 −958 238 −982 873

Miljö- och hälsoskyddsnämnden −10 626 −13 058 −13 188 −13 320

Summa −3 035 894 −3 156 772 −3 227 053 −3 306 776

Tkr

Kommunstyrelsen 2022 2023 2024 2025

Ram −123 052 −95 135 −95 634 −97 020

Generell kompensation −1 084 −1 875 −1 385 −1 408

Brandförsvar −34 931 −38 669 −39 249 −39 838

Tillskott klimatfrämjande åtgärder −1 000

Överfört ledningsrätter från byggnadsnämnden 2 000

Avgår utökad medelsreserv 28 000

Kompensation klimat-/miljöhandläggare till miljö- 
och hälsoskyddsnämnden

1 826

Överfört planintäkter till byggnadsnämnden −450

Medelsreserv −10 000 −10 000 −10 000 −10 000

Ny ram −140 066 −144 303 −146 269 −148 265

Revision 2022 2023 2024 2025

Ram −1 608 −1 616 −1 848 −1 867

Generell kompensation −8 −32 −18 −19

Ramjustering −200
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Ny ram −1 616 −1 848 −1 867 −1 885

Byggnadsnämnden 2022 2023 2024 2025

Ram −5 769 −7 808 −7 148 −7 220

Generell kompensation −39 −140 −71 −72

Överfört ledningsrätter till kommunstyrelsen −2 000

Överfört planintäkter från kommunstyrelse och 
miljö- och hälsoskyddsnämnden

800

Ny ram −7 808 −7 148 −7 220 −7 292

Tekniska nämnden 2022 2023 2024 2025

Ram −16 341 −23 765 −39 156 −24 397

Generell kompensation −77 −475 −242 −244

Avgår tillfälliga tillskott 1 000

Tillskott förbättrad luftkvalitet −1 000

Tillskott förstärka skötsel i Råstasjöns och 
Igelbäckens naturreservat

−1 000

Kompensation kapitalkostnader −6 347

Tillskott kvalitetssäkra stadsmiljö −5 000

Kompensation internränta och el −14 915

Ramjustering avgiftstaxa 20 000

Ny ram −23 765 −39 156 −24 397 −24 641

Kultur- och fritidsnämnden 2022 2023 2024 2025

Ram −146 569 −148 351 −165 786 −167 474

Generell kompensation −733 −2 967 −1 688 −1 705

Kompensation kapitalkostnader −1 050

Kompensation internränta, el och ny simhall −14 468

Ny ram −148 351 −165 786 −167 474 −169 179

Skolnämnd 2022 2023 2024 2025

Ram −932 729 −974 944 −1 022 870 −1 065 751

Volymberäknad kompensation −19 965 −27 926 −20 881 −19 224

Tillskott kvalitetssäkring skola −25 000

Avgår tillfälliga tillskott 2 750

Ökad skolpeng −20 000 −22 000 −22 000

Ny ram −974 944 −1 022 870 −1 065 751 −1 106 974
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Barn- och förskolenämnd 2022 2023 2024 2025

Ram −520 554 −536 190 −547 582 −560 876

Volymberäknad kompensation −4 886 −5 392 −5 294 −11 337

Tillskott kvalitetssäkring av förskolan −15 000

Avgår tillfälliga tillskott 4 250

Tillskott kvalitetssäkring av förskolan −6 000 −8 000

Ny ram −536 190 −547 582 −560 876 −572 213

Kompetensnämnden 2022 2023 2024 2025

Ram −41 047 −41 561 −42 516 −43 124

Volymberäknad kompensation −514 −955 −608 −760

Ny ram −41 561 −42 516 −43 124 −43 884

Socialnämnden 2022 2023 2024 2025

Ram −229 829 −226 201 −231 391 −233 947

Volymberäknad kompensation −2 372 −5 190 −3 056 −3 526

Ramjustering försörjningsstöd 6 000

Ramjustering 500 6 000

Ny ram −226 201 −231 391 −233 947 −231 474

Familjerättsnämnden 2022 2023 2024 2025

Ram −4 487 −4 535 −4 640 −4 702

Volymberäknad kompensation −49 −104 −62 −73

Ny ram −4 535 −4 640 −4 702 −4 775

Omvårdnadsnämnden 2022 2023 2024 2025

Ram −933 882 −920 230 −936 473 −958 238

Volymberäknad kompensation 13 152 −22 243 −22 264 −24 636

Tillskott kvalitetssäkring äldreomsorg, hemtjänst 
och LSS

−10 000

Avgår tillfälliga tillskott 10 500

Ramjustering 6 000 500

Ny ram −920 230 −936 473 −958 238 −982 873

Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2022 2023 2024 2025

Ram −10 573 −10 626 −13 058 −13 188

Generell kompensation −53 −256 −131 −132
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15.3  Investeringsbudget 

Anm: I tekniska nämndens budget ingår även affärsverksamhetens investeringar. Den 
förändrade gränsdragningen mellan investering och drift innebär lägre behov och därmed 
belopp för flertalet nämnder år 2023 och framåt jämfört med år 2022.


Tillskott klimat-/miljöhandläggare från 
kommunstyrelsen

−1 826

Överfört planintäkter till byggnadsnämnden −350

Ny ram −10 626 −13 058 −13 188 −13 320

Tkr 2022 2023 2024 2025 2026 2027

Kommunstyrelsen 5 400 100 000 35 000 5 000 5 000 5 000

Byggnadsnämnden 100 0 0 0 0 0

Tekniska nämnden 170 600 183 000 145 000 145 000 145 000 145 000

Kultur- och fritidsnämnden 4 200 3 200 3 200 3 200 3 200 3 200

Skolnämnden 5 000 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000

Barn- och förskolenämnden 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000

Kompetensnämnden 100 0 0 0 0 0

Socialnämnden 200 100 100 100 100 100

Familjerättsnämnden 100 0 0 0 0 0

Omvårdnadsnämnden 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500

Miljö- och hälsoskyddsnämnden 100 0 0 0 0 0

Summa 188 300 292 800 189 800 159 800 159 800 159 800
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Investeringsbudget per nämnd 
Tkr 2023

Kommunstyrelsen 100 000

Digitalisering, kapitalinventarier 5 000

Ny skola Järvastaden 95 000

Tekniska nämnden 183 000

Fastighet 110 000

Verksamhetsanpassningar

Om- och nybyggnation

Utemiljö

Byggnad utvändigt tak

Byggnad utvändigt övrigt

Byggnad invändigt

VA, VVS, kyl- och processmediesystem

Ventilation

Elsystem

Tele, data, larm

Övrig planerad upprustning

Ombyggnad Vasalundshallen

Stadsmiljö 25 000

Gata och trafik

Park och mark

Renhållning

Politiska satsningar 48 000

Fastighet

Energieffektiviseringar 10 000

Upprustning lek- och idrottsytor 18 000

Stadsmiljö

Förbättra trafikmiljön 15 000

Förbättra luft- och vattenkvaliteten 5 000

Kultur- och fritidsnämnden 3 200

Idrottsplatser, kapitalinventarier 3 000

Konstverksamhet 200
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Skolnämnden 4 000

Kapitalinventarier 4 000

Barn- och förskolenämnden 1 000

Kapitalinventarier 1 000

Socialnämnden 100

Kapitalinventarier 100

Omvårdnadsnämnden 1 500

Kapitalinventarier 1 500

Summa 292 800
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Inledning  
Under 2022 fortsatte pandemin, det blev krig i Europa, inflationen tog fart och brottsligheten ökade. Läget 

kunde vara bättre men det är den verklighet som vi får förhålla oss till.  

I många år har Solna stad prioriterat att bygga nya kontor och bostäder. Solnas innevånare har blivit fler 

men stadens kärnverksamheter har blivit lidande. Kapacitet, resurser och underhåll har varit otillräckligt. 

En efter en försvinner Solnas grönområden och även skolgårdarna är hotade.  

 

Sverigedemokraterna i Solna anser att byggnadstakten är och har varit allt för hög. Planering av 

nybyggnation av cirka 800 nya lägenheter per år eller cirka 15 000 bostäder fram till 2030, gör att Solna och 

Huddinge planerar för flest bostäder i hela Stockholmsregionen. Då ska man också komma ihåg att Solna är 

en till ytan liten kommun. Sverigedemokraterna anser att planeringen av nybyggnation främst ska utgå 

ifrån stadens och dess invånares behov och vara flexibel och realistisk. Medborgardialog och påverkan vid 

planering av nybyggnation ska vara betydande. Parker och andra grönytor ska bevaras. 

 

Om Solna ska vara en attraktiv kommun för de innevånare som redan bor här måste infrastruktur och 

service skalas upp i samma takt som befolkningen ökar. Möjligheterna för barnfamiljer att bo kvar i Solna 

ska vara en självklarhet med en skola som är bra och där barn med speciella behov faktiskt får det stöd 

som de har rätt till.   

Vi anser att Solna även fortsättningsvis ha en god ekonomisk hushållning, prioritera sin kärnverksamhet 

och kommunalservice samt att skattesatsen inte ska höjas. Det finns tydliga brister inom Solnas förskolor 

och skolor, dessa är i behov av större ekonomiska resurser. De måste genomgå ett kvalitetssäkringsarbete 

med målsättning att ytterligare förbättra kvalitét och skolresultat. Det finns även ett tydligt behov av att 

prioritera upprustning och underhåll av våra fastigheter, grönområden, vägar, cykelvägar och trottoarer. 

Kulturhistoriskt viktiga byggnader och miljöer ska renoveras och bevaras. Överjärva gård är för tillfället 

räddad men det finns andra byggnader som fortfarande är hotade. Renovera och hyr ut det som idag står 

tomt. 

För ett år sedan skrev Sverigedemokraterna i budgetförslaget för 2022 att vi ”ser med stor oro på den 

senaste tidens otrygga utveckling i Solna”. Den oron har inte minskat det senaste året. Den negativa 

utvecklingen har ökat och även om många av de åtgärder som behövs ligger på riksdagens bord att 

genomföra, anser vi att Solna ska inrikta sig på ett brottsförebyggande arbete genom en tät samverkan 

med polisen, socialtjänsten, skolorna, lokala näringslivet och ideella föreningar. Vi välkomnar också övriga 

partier till samarbete i den här frågan. 

 

 

Mats Fyhr     

Sverigedemokraternas gruppledare i Solnas kommunfullmäktige  
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Ekominska prioriteringar 
 

Kommunalskatten utgör den huvudsakliga inkomstkällan för Solna. Sverigedemokraternas uppfattning är 

att skatten inte principiellt måste hållas vare sig hög eller låg, utan ska anpassas efter de faktiska behov 

kommunen har. Nytt för i år är att inflationen är tillbaka med full kraft och att en lågkonjunktur står för 

dörren. Den aktuella inflationstakten är i november 2022 drygt 9% vilket innebär att även en höjning på 2% 

i budgeten är i praktiken en nedskärning. Hur lågkonjunktur och räntehöjningar kommer att påverka 

arbetslöshet och investeringar vet vi ännu inte. 2023 är inte en bra tid för stora ekonomiska satsningar 

men speciellt ett område, skolan, kräver mer resurser. 

Skattehöjningar får aldrig användas som medel för att kortsiktigt lösa strukturella problem. Den 

kommunala beskattningen ska bygga på en långsiktig strävan om en budget i balans eller med ett 

överskott. Välfärden ska vara solidariskt finansierad. Det är samtidigt vår uppfattning att ekonomiska 

skillnader mellan olika samhällsgrupper inte helt går att sudda ut via skattepolitik. Istället måste utbildning 

och arbete löna sig, dessa incitament är grundläggande för tillväxten och därmed för vår gemensamma 

välfärd. 

Eftersom det oftast är kommunen som står för den allmänna servicen finns ett behov av att äga och driva 

verksamheter. Offentligt ägande är viktigt för infrastruktur och de mest grundläggande kommunala 

funktionerna. Att välfärden ska vara skattefinansierad innebär dock inte alltid att kommunen också måste 

vara utförare. Det kan finnas stora effektivitets- och kvalitetsvinster med att låta andra aktörer utföra 

tjänster för kommunens räkning. 

Eftersom Sverigedemokraterna värnar goda villkor på arbetsmarknaden och rimliga löner, är det viktigt att 

detta även återspeglas vid de offentliga upphandlingarna. Privata alternativ ska tillåtas konkurrera inom 

omsorg och skola samt inom andra lämpliga verksamhetsområden. Detta under förutsättning att 

kostnaden för samma kvalitet blir lägre eller att kvaliteten blir bättre för samma kostnad. Viktigast är 

samhällsnyttan på lång sikt. Vi ställer oss kritiska till kortsiktiga riskkapitalbolag. Kvalitet och kontinuitet ska 

vara vägledande. Staden måste kontinuerligt kontrollera att privata aktörer levererar innehåll och kvalité 

som överensstämmer med det om avtalats. 

 

Kommunstyrelsen 

Vi tillskjuter ytterligare resurser under den kommande treårsperioden till kommunstyrelsen med syfte att 

utveckla och genomföra övergripande trygghetssatsningar i kommunen. Avgiften för elektroniska kopior på 

offentliga handlingar ska tas bort. 

 

Byggnadsnämnden 

Byggnadsnämndens resurser och verksamhet justeras främst genom en effektivisering och minskning av 

nämndens arbete. Sverigedemokraterna anser att vår stad ska växa i en betydligt långsammare takt än vad 

som hittills har skett, vilket även det bidrar till att minska byggnadsnämndens behov av ekonomiska medel. 

Det är troligt att den ekonomiska utvecklingen i landet kommer att ha en avkylande effekt på nybyggnation 

i Solna. 
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Skolnämnden samt Barn och förskolenämnden 

Solnas förskolor och skolor har länge varit i behov av större ekonomiska resurser. Dessutom genomgå ett 

kvalitetssäkringsarbete med målsättning att ytterligare förbättra kvalitét och goda skolresultat. 

Sverigedemokraterna vill därför satsa betydande ekonomiska resurser på Solnas skolor och förskolor. 

 

Tekniska nämnden 

Vi anser att staden är i behov av och ska prioritera upprustning och underhåll av stadens fastigheter, 

parker, vägar, cykelvägar och trottoarer. Solna stad har idag inga solceller på taken till stadens fastigheter 

och en av orsakerna till detta ska vara att taken är i för dåligt skick. Det måste åtgärdas. 

 

Kultur och fritidsnämnden 

Sverigedemokraterna lägger stor vikt vid att kultur i olika former och att vårt svenska kulturarv bevaras 

samt görs mer tillgängligt för kommunens innevånare. Med en ökande befolkning i staden ökar behovet av 

och trycket på de kultur och fritidsaktiviteter som bedrivs. Ökade ekonomiska resurser erfordras därför till 

dessa verksamheter. 

 

Omvårdnadsnämnden 

Den äldre generationen har en naturlig rätt att ta del av den välfärd de själva varit med om att skapa. Vi 

anser därför att kvalitet ska väga tyngre än pris vid upphandling inom äldreomsorgen. Vi anser också att 

kvalitetssäkring är en nödvändig och högprioriterad uppgift. För att säkra de äldres trygghet och 

levnadsstandard tillskjuter vi ytterligare resurser under en treårsperiod. 

 

Socialnämnden 

Solna har tvingats att ta ett orimligt stort ansvar för statens oansvariga invandrings- och integrationspolitik. 

Sverigedemokraterna menar att Solna ska sträva efter att få till stånd en förändring som motverka denna 

övervältring av kostnader. Socialnämndens ekonomiska ramar fastställs enligt Sverigedemokraternas 

politik.  
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Sverigedemokraternas yrkande 
 

-att skattesatsen för 2023–2025 bibehålls på oförändrad nivå, 17:12 per skattekrona. 
-att kommunen har en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet samt i verksamheter vilka bedrivs av 
andra juridiska personer.  
-att kommunen prioriterar kärnverksamheterna.  
-att alla partier invalda i fullmäktige ska vara representerade på lika villkor i styrelser, nämnder, företag, 
revison och beredningar. 
-att Solnas verksamhet genomsyras av demokrati. 
-att kommunen genomför folkomröstningar, rådslag eller undersökningar gällande särskilt viktiga och 
övergripande frågor. 
-att antalet externa konsulter inte är fler än vad som är försvarbart med hänsyn till arbetsbörda och 
ekonomi. 
-att en ökad satsning görs inom skolnämnden, barn och förskolenämnden samt inom kulturnämnden, 
omvårdnadsnämnden och tekniska nämnden.  
-att Solna ska utreda otryggheten och hoten i Solnas skolor. 
-att Solnas kommunala skolor successivt inför skolgemensamma kläder. 
-att åldersgränsen sänks för inskrivning i bostadskön från 18 år till 6 år, för boende i Solna.  
-att säga nej till förtur åt nyanlända vad gäller bostäder. 
-att Solna reviderar ”Översiktsplan 2030”. 
-att Solna bevarar Stadens kulturhistoriskt intressanta byggnader. 
-att Solna vidtar åtgärder för att stärka den biologiska mångfalden i stadens parker och grönområden. 
-att Solna renoverar Överjärva gård samt utvecklar verksamheten i samråd med befintlig verksamhet. 
-att Solna vidtar åtgärder för att mäta halter av luftföroreningar på flera platser i kommunen. 
-att kommunen prioriterar att renovera sina skolor istället för att riva och ersätta dessa med nya. 
-att kommunen renovera och bevarar Tallbackaskolan. 
-att kommunen bevarar Huvudstaskolans gamla lokaler. 
-att kommunen genomför en utredning över behovet av trygghets- och seniorboenden. 
-att vid upphandling av vård- och omsorg, ska kvalitet väga tyngre än priset. 
-att tills dess att en mer ansvarsfull invandringspolitik inrättats på nationell nivå, motsätta sig avtal om 
invandrarmottagning och invandring samt bestrida tvångsutplaceringar från Migrationsverket. 
-att i högre grad prioritera underhållet av den kommunala infrastrukturen. 
-att kommunen vid upphandling av livsmedel ställer krav på att produkterna är näringsrika, hälsosamma 
och att de har framställts på ett etiskt försvarbart sätt. 
-att återinföra fri parkering på kvällar och helger på de av kommunen ägda parkeringsplatserna. 
-att se över och åtgärda planeringen av servicedagar på kommunens parkeringsplatser. 
-att kommunen aktivt samverkar och planerar utifrån den övergripande regionala planeringen för 
infrastruktur och kollektivtrafik. 
-att utreda förutsättningen för ett nationellt filmmuseum i Solna. 
-att kommunens kulturstöd inte går till religiös eller politiserad verksamhet. 
-att kommunen främjar det lokala kulturarvet, vilket även ska ha en framträdande plats i den offentliga 
konsten. 
- att kultur- och fritidsnämnden ges i uppdrag att utreda en skateboardspark och ett allaktivitetshus. 
-att kommunstyrelsen ska se över kommunens krishantering med tanke på lärdomar från pandemin och 
kriget i Ukraina. 
-att avgiften för att begära ut digitala handlingar från kommunen slopas. 
-att det ges uppdrag till styrelser och nämnder samt till stadsdirektören med flera att verkställa de uppdrag 
och intentioner som framgår av detta förslag.  
-att fastställa verksamhetsplan och budget för 2023–2025 enligt Sverigedemokraternas budgetmotion.  
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Solna 2035 - Vår vision 
 

Solna år 2035 är en stad som präglas av trygghet, stabilitet, tradition och framtidstro. Staden växer i 

långsam takt enligt de behov som stadens innevånare har och i samklang med natur och kulturarv 

Näringslivsklimatet är mycket gott och det finns goda förutsättningar för företag att etablera sig och verka i 

staden. Den lokala demokratin har stärkts och nu har samtliga partier i kommunfullmäktige rätt till såväl 

insyn som representation i samtliga nämnder och styrelser på lika villkor.  

Arbetet med att skapa en större trygghet har år 2035 gett resultat. Solna är nu en betydligt tryggare stad. 

Staden har arbetat i samverkan med polisen och andra aktörer för att bekämpa brottsligheten på olika sätt 

inom kommunens gränser. Medborgarna är själva delaktiga genom frivilliga nattvandringar (som nu behövs 

allt mindre). Vi har även skapat ett tryggare Solna genom att anställa egna ordningsvakter och genom att 

införa selektiv kameraövervakning där det anses behövas.  

Solna är en attraktiv kommun att bo och leva i med en väl fungerande skola. Barn med särskilda behov får 

det stöd de behöver och har rätt till, den kommunala servicen är god, det finns ett rikt utbud inom fritid, 

kultur och föreningsliv. Staden har regelbunden kontakt med olika intresseorganisationer för att få 

information om medborgarnas behov och erfarenheter så hänsyn kan tas till detta i verksamhet och 

planering. Kvalitén i skolan har ökat, lärarnas befogenheter stärkts, arbetsmiljön för både elever och lärare 

har dramatiskt förbättras och det har också givit positivt resultat på elevernas prestationer.  

Solna har utvecklat och förstärkt äldrevård och omsorg för de människor som byggt upp landet och 

välfärden, en äldreombudsman finns som bevakar de äldres intressen och rättigheter. Stadens personal 

inom vård och omsorg har nu större möjligheter till heltidstjänster och kompetenshöjande utbildning. 

Trafiken och miljön har förbättrats avsevärt. Det byggs mindre och trafiken flyter bättre. Det finns nu gott 

om laddstolpar och parkeringsplatser till våra elbilar. Stadens nätverk av gång och cykelbanor förbättras 

och byggs ut i en stadig takt. Åtgärder för att stödja och förbättra stadens kvarvarande parker och 

grönområden har genomförts. Underhållet av stadens infrastruktur, fastigheter och anläggningar har 

förbättrats.  

Flera projekt har genomförts, med överdäckning och nedgrävning av valda delar av trafiklederna som nu 

skär genom kommunen. En ny stadsdel har skapats som sträcker sig från Haga Norra till gränsen mot 

Stockholm vid Norrtull ”Hagaporten”. Den har skapats genom en överdäckning av de trafikleder som delar 

Hagaparken och Hagalund. En smakfull övergång från Hagalunds fastigheter till Hagaparkens grönområde. 

Solnavägen har fräschats upp genom att delar av vägen har grävts ned och på andra ställen har bostäder 

med tillhörande butiker uppförts. Parker med caféer och uteserveringar är ett naturligt inslag utefter 

vägen. Korsningen vid Ankdammsgatan är ett minne blott. Den är åter ersatt av en fungerande rondell som 

minskar köbildning och avgasutsläpp.  

Sammantaget gör detta Solna till en av Sveriges bästa kommuner i avseende livskvalité och nöjda 

medborgare! 
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Byggnadsnämnden 
 

Stadsplaneringen och samhällsmiljöns utformning är av stor betydelse för såväl kommuninvånarnas 

trygghet och trivsel som för den ekonomiska tillväxten och miljön. Sverigedemokraterna vill verka för 

traditionella, och trygga samhällsmiljöer. 

Sverigedemokraterna i Solna är inte emot att det byggs bostäder och kontor men vi vill dämpa 

byggnadstakten då vi anser att den har varit allt för hög. Det är dessutom viktigt att infrastruktur och 

service byggs ut i jämn takt med befolkningsunderlagets förändring. Sverigedemokraterna vill att Solna 

fortfarande ska vara en attraktiv kommun för de nuvarande invånarna och vi prioriterar således dessa 

framför eventuella presumtiva invånare. Trots långa kötider har Solnas kommunala bostadsbolag 

Signalisten gett nyanlända förtur till bostad.  

Vid alla former av stadsplanering och uppförande av offentlig konst ska de berörda medborgarnas rätt till 

inflytande vara betydande. Sverigedemokraterna är emot alltför höga och stilbrytande byggnader. Vi vill ha 

byggnader som passar in i den befintliga miljön.  

Idag planerar Solna för en anmärkningsvärd hög takt av bostadsbyggande fram till 2030. Detta i jämförelse 

med de andra 25 kommunerna i Region Stockholm. Solna planerar att bygga cirka 15 000 bostäder till 2030 

och är efter Stockholms stad och Huddinge den kommun som planerar för flest bostäder i hela Region 

Stockholm.  

Stadsplanering och arkitektur ska vara anpassade till människors behov och till vad vi vet om den mänskliga 

naturen. Detta innebär bland annat att man ska sträva efter att bygga miljöer som beaktar det mänskliga 

behovet av skönhet, social samvaro samt närhet till naturen. Man ska också bejaka platsernas och 

invånarnas historia samt identitet.  

Vi anser att det är mycket viktigt att Solnas grönområden bevaras då Solna är en tätbefolkad kommun. 

Grönområden är av stor betydelse för människors trivsel och hälsa. Grönytor och naturliknande miljöer ska 

vara en självklar och sammanhängande del av stadsbilden. Vid stadsplanering och framtagande av 

detaljplaner ska stor hänsyn tas till behoven hos de djur- och växtarter som lever inom kommunen. 

Ett brottsförebyggande och trygghetsskapande perspektiv ska vara en självklar del av samhällsplaneringen. 

Miljöer som riskerar att skapa känslor av rädsla eller underlättar för brottslig verksamhet ska motverkas 

och förändras. På samma sätt ska barn- och familjeperspektivet vara genomgående och grönytor och andra 

naturmiljöer vara en självklar del av stadsbilden.  

Vi förespråkar blandade boendeformer, det gör valfriheten större och vi är även emot allt för höga och 

stilbrytande byggnader och byggnader som inte passar in i den befintliga miljön.  

Sverigedemokraterna anser att delar ur Solnas ”Översiktsplan 2030” är inaktuella och att Solnas 

stadsledningsförvaltning ska inleda en översyn av planen utifrån nedanstående: 

-Planering av nybyggnation av cirka 800 nya lägenheter per år är inte realistiskt då Solna stad hittills inte 
har uppfyllt det planerade målet. Planeringen av nybyggnation ska istället utgå ifrån stadens och dess 
invånares behov och vara anpassningsbar och realistisk. 
-Solna ska införa ett skönhetsråd för att planera så att framtida nybyggnation passar in i den nuvarande 
bebyggelsen. 
-Ökad medverkan från Solna till att etablera personalbostäder för bristyrken i kommunen och i regionen 
samt studentbostäder och bostäder för äldre och funktionsnedsatta.   
-Utökad möjlighet till medborgardialog och påverkan vid planering av nybyggnation. 
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-Målsättningen att ett förtätat Solna med bostäder och kontor tas bort. 
-Förutsättningar för en tät stadsstruktur med en blandning av bostäder och arbetsplatser stryks. 
-Möjligheterna för barnfamiljer att bo kvar i Solna ska kompletteras med att även barn till dessa ska ha 
möjligheten och prioriteras för att kunna bo kvar i Solna. 
- Solna ska planera för en stad där parker och andra grönytor bevaras som naturliga delar i stadsmiljön, 
samt säkerställa att god tillgång till parker och grönområden finns och bevaras. 
-Solna ska prioritera bevarandet av kulturhistoriskt viktiga byggnader och miljöer. 
-Kulturmiljöer och kulturhistoriskt viktiga byggnader så som Överjärva, Rödingarna, Kvarteret Odin och 
Bergmanska villan i Hagalund, fritidsparken i Hanneberg, Huvudsta folkskola m.fl. ska bevaras. 
-Programmet för Hagalund och Bergshamra från 2014 är inaktuellt och ska uppdateras.  

 
Sverigedemokraternas förslag: 

✓ Vi vill revidera Solnas ”Översiktsplan 2030”. 

✓ Prioritera Solnas ungdomar vid bostadsbyggandet. 

✓ Vi vill sänka åldersgränsen för att ställa sig i bostadskö från 18 år till 6 år. 

✓ Vi säger nej till nyanländas förtur i den kommunala bostadskön. 

✓ Solna ska etablera ett skönhetsråd. 

✓ Solna ska prioritera kollektivtrafiken och biltrafiken samt ta större hänsyn till trafikanterna vid 

nybyggnation. 

✓ Framtidens cykelleder ska vara inplanerade vid nybyggnation. 

✓ Solna ska etablera och presentera en helhetsbild av den framtida byggnationen i hela kommunen. 

✓ Solna ska planera för framtidens transportfordon och parkeringsplatser för dessa. 

✓ Solna ska medverka till att etablera fler personalbostäder för bristyrken i kommunen och regionen. 

✓ Solnas grönområden ska bevaras då Solna redan idag är tätbebyggt.  

✓ Vid byggnation av områden med flerfamiljshus förespråkar vi en blandad form där både hyres och 

bostadsrätter ingår. 

✓ Solna ska inte tillåta byggnader med starkt symbolvärde av religiös eller annan karaktär som kraftigt 

avviker ifrån svensk eller västerländsk byggnadstradition. 

✓ Solnas ekonomiska anslag för att bevara kulturhistoriskt viktiga byggnader och miljöer ska vara 

generöst tilltaget. 

  



 10 - SD Solna Budgetmotion 2023 
 

Barn- och förskolenämnden 
 

Valfrihet inom förskola och barnomsorg är en rättvisefråga. Sverigedemokraterna vill stimulera föräldrar till 

att spendera mer tid med sina barn och vi ser därför vårdnadsbidraget som ett bra alternativ inom 

barnomsorgen.  

Vi ser också positivt på alternativ som bygger på barns vistelse och lek i naturen. Vi ser naturen som en bra 

plats för barn att utveckla sina sinnen i. Att de samtidigt delar dessa upplevelser med varandra är 

ytterligare en dimension. Allt detta skapar en gemenskap, vilken bidrar till en positiva minnen för hembygd 

och natur.   

Sverigedemokraterna ser positivt på att kommunen främjar alternativa pedagogiska former. Temaförskolor 

är ett exempel; Natur- eller kulturförskola ett annat.  

Det ska även finnas nattdaghem för familjer som har behov av detta. 

Vi menar att det finns en tydlig koppling mellan personaltäthet och kvalitet inom barnomsorgen. 

Barngrupperna i förskolan får därför inte vara så stora att det innebär allvarliga kvalitetsförluster. 

Sverigedemokraterna anser att barnomsorg ej ska bedrivas utifrån ett genusperspektiv. Flickor och pojkar 

är födda olika och detta förhållande ska ej förnekas.  

Vi förespråkar inte modersmålsträning för barn med annat modersmål. Vi menar att denna verksamhet 

försvårar invandrarbarnens anpassning och att den samtidigt tar alltför stora personella resurser i anspråk.  

Offentliga platser ska vara tillgängliga för alla i den mån det är möjligt, vilket tyvärr inte alltid är fallet. Det 

är viktigt att aktivt arbeta för att lekplatser utformas på ett sådant sätt att även barn med olika typer av 

funktionsnedsättningar har möjlighet att nyttja dessa. 

Minst en lekplats ska utformas på ett sätt så att även barn med de vanligaste typerna av 

funktionsnedsättningar har möjlighet att delta i leken. 

Sverigedemokraternas förslag: 

✓ Solna ska uppmuntra alternativa driftsformer. 

✓ Privata utövare ska efterleva kommunens krav och kommunen ska kontinuerligt kontrollera att 

detta efterlevs. 

✓ Det svenska språket ska stå i fokus både vid anställning av personal och i verksamheten i övrigt. 

✓ Kompetens och utbildning ska prioriteras vid anställning och goda anställningsvillkor ska genomsyra 

verksamheten. 

✓ Barngrupperna ska vara så små som möjligt. 

✓ Solna ska vid nybyggnation av förskolor planera för stora lekplatser. 

✓ Solna ska erbjuda arbetssökande och föräldralediga barnomsorg med 15 timmar per vecka. 

✓ Solna ska utforma minst en lekplats på ett sådant sätt att den tillgängliggör lek för barn med de 

vanligaste funktionsnedsättningarna.  



11 - SD Solna Budgetmotion 2023 
 

Skolnämnden 
 

Resultaten i den svenska skolan har försämrats inte minst i Solna. Sverigedemokraterna vill ändra på detta 

så att skolan istället kännetecknas av studiero, ordning och reda. Skolan behöver mer pengar men finns det 

inte ordning och trygghet i grunden kommer mer pengar enbart inte göra mirakel.  

Skolan måste vara en trygg plats för både elever och anställda. De som är i skolan ska visa respekt för 

andra. Lärarens auktoritet måste återupprättas. Det är viktigt att den nuvarande lärarkårens 

missnöjesyttringar tas på allvar. Skolan ska lära ut innebörden av demokrati och respekt för andras åsikter 

samt stimulera till kritiskt och konstruktivt tänkande. 

Vi ser också att otryggheten och ohälsan ökar i grundskolan. Alltför mycket tid och energi läggs varje dag 

på vilka kläder barnen ska ha på sig för att passa in, inte få negativa kommentarer eller i värsta fall bli 

mobbade. Barnen ska bli bedömda för vilka dom är, inte för vad dom har eller har på sig! Detta är ett stort 

problem, inte minst för mindre bemedlade familjer, ensamstående föräldrar som kämpar varje dag med att 

få livspusslet att gå ihop, såväl tidsmässigt som ekonomiskt. 

Rektorernas roll måste stärkas så att de ges tid till att ägna sig åt ledning och utveckling. Lärarna ska kunna 

koncentrera sig på att genomföra lektioner och förmedla kunskap. Administration ska inskränkas till att 

omfatta rättning av prov samt till att notera elevnärvaro. Rektorer och lärarnas administrativa uppgifter 

ska minska och skötas av annan administrativ personal. 

Utbildningen ska dessutom vara i samklang med arbetsmarknadens behov. 

I olika sammanhang har det framkommit att föräldrar uppfattar stadens skolor som undermåliga och att de 

då väljer att skriva in sina barn i en friskola. Detta önskar vi motverkas genom att bl.a. minska 

undervisningsgruppernas storlek.  

Kommunen ska sträva efter att göra ekologiskt hållbara inköp. Råvaror till servicehus och skolkök ska i 

första hand vara närproducerade och ekologiska. Detta gynnar inte bara näringslivet i vår hembygd utan 

också vår miljö.  

För att kunna bli en naturlig del av det svenska samhället krävs goda språkkunskaper. Vi ser det därför som 

viktigt att samtalsspråket under skoltid är svenska. Vi är också kritiska till modersmålsundervisning då vi 

anser att anpassningen till det svenska samhället motverkas och att dess effekter för inlärning av det 

svenska språket är tveksam, de nationella minoritetsspråken undantagna. Heltäckande slöja hör, i likhet 

med andra religiösa och politiska symboler inte hemma i den sekulära svenska skolan. 

 

Sverigedemokraternas förslag: 

✓ Elever med behov av särskilt stöd ska få det stöd de behöver 

✓ Solna ska prioritera att renovera skolor istället för att riva dessa och ersätta med nya. 

✓ Renovera och bevara Tallbackaskolan. 

✓ Bevara Huvudstaskolans gamla kulturmärkta lokaler. 

✓ Solna ska kontinuerligt kvalitetssäkra att samtliga skolor i kommunen efterlever skolplanen. 

✓ Solna ska utöva påtryckningar på staten så att den skattefinansierade modersmålsundervisningen 

avskaffas. 

✓ Samtalsspråket under lektionstid ska vara svenska eller ett nationellt minoritetsspråk.   

✓ Demokrati ska vara utgångspunkt genom hela skoltiden. 
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✓ Heltäckande slöja hör, i likhet med andra religiösa och politiska symboler inte hemma i den sekulära 

svenska skolan. 

✓ Åtgärder ska vidtas gentemot lärare som åsiktsmässigt påverkar eleverna i en viss riktning i enlighet 

med dennes egna politiska preferenser. 

✓ Elever som ej kan få hjälp med läxläsning i hemmet ska erbjudas sådant stöd av skolan. 

✓ Idrottsundervisningen för grundskoleelever ska utökas. 

✓ Skolan ska anordna traditionella kyrkliga skolavslutningar för de elever och föräldrar som så önskar. 

✓ Solna ska erbjuda elever och föräldrar möjligheter att välja skola och skolform. 

✓ Solna ska prioritera svensk, närproducerad och gärna ekologisk mat.  

✓ Kött från djur som utsatts för onödigt lidande som till exempel ritualslaktat kött, ska ej förekomma i 

kommunens skolor. 

✓ Solna ska ej tillåta försäljning av godis på skolans område. 

✓ Solnas skolor ska kunna införa mobilförbud på skolans områden. 

✓ Solnas skolor ska polisanmäla samtliga incidenter som sker under skoltiden. 

✓ Solnas skolor ska ha ett tätt samarbete med kommunens socialtjänst. 

✓ Solnas kommunala skolor successivt inför skolgemensamma kläder. 
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Tekniska nämnden 
 

Underhållet av stadens fastigheter, parker, vägar, cykelvägar och trottoarer har varit eftersatt under lång 

tid. Solna stad har inga solceller på taken till stadens fastigheter och en av orsakerna till detta ska vara att 

taken är i för dåligt skick. Det och mycket annat måste åtgärdas. Bilen är fortfarande en viktig faktor för att 

medborgarnas livspussel ska kunna lösas på ett smidigt sätt. Parkeringsmöjligheter är av stor betydelse och 

ska därför inte vara eftersatta. Även elbilar behöver parkeringsplatser. Som enda parti förespråkar 

Sverigedemokraterna att återinföra fri parkering på kvällar och helger på de av kommunen ägda 

parkeringsplatserna. 

Vissa tider på dygnet är tunnelbanevagnarna fulla redan när de anländer till Solna. Dessutom har vägarna i 

Solna blivit en propp i Stockholmstrafiken till viss del orsakad av olika byggprojekt som blockerar trafiken. 

Resor i rusningstid är därför mycket påfrestande, vilket utgör en inskränkning i Solnabornas livskvalité. Ett 

dåligt flöde ökar också trafikens miljöpåverkan. Täta avgångar och rimliga priser ska erbjudas inom 

kollektivtrafiken. Kommunen ska också arbeta för att utöka kollektivtrafiken i Solna. Hänsyn till trafikflödet 

måste tas då man planerar avspärrningar av gatunätet. 

Om stat, region och kommun ska planera tillsammans för bostadsbyggande, infrastruktur och 

kollektivtrafik, behövs en regional planering. En regional översiktsplanering ska samtidigt innebära att 

beslutanderätten ligger på den kommunala nivån. Den regionala planeringen ser Sverigedemokraterna 

som viktig. Infrastruktursatsningar samordnas i den regionala planeringen så att ett bra flöde till 

kringliggande kommuner skapas.   

Sverigedemokraterna anser att Solna ska växa i en betydligt långsammare takt än vad den nuvarande 

politiska majoriteten vill. Kommunens väg- och gatunät måste underhållas och vara i ett sådant skick att 

inte näringsliv eller invånare missgynnas. Det finns ett ömsesidigt beroende mellan tätort, förort och 

landsbygd. Kommunens vägar måste därför hålla en god kvalitet över hela kommunen och under hela året.  

Sverigedemokraternas förslag: 

✓ Återinför fri parkering på kvällar och helger på de av kommunen ägda parkeringsplatserna. 

✓ Se över och åtgärda planeringen av servicedagar på kommunens parkeringsplatser. 

✓ Solna ska aktivt samverka och planera utifrån den övergripande regionala planeringen för 

infrastruktur och kollektivtrafik. 

✓ Återplantera träd i stadsmiljön. 

✓ Vidta åtgärder för att förbättra den biologiska mångfalden i Solnas parker och grönområden. 

✓ Fler trygghetsåtgärder i stadsmiljö. 

✓ Solna ska i hög grad prioritera underhållet av stadens infrastruktur. 

✓ Solna ska snarast möjligt se över servicebehovet av stadens gatunät.  

✓ Felanmälan till staden ska vara lättillgänglig och transparant. 

✓ Felanmälningar ska följas upp snarast möjligt och åtgärdas. 

✓ Solna ska aktivt verka för att ta bort klotter.   
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Kultur- och fritidsnämnden 
 

Sverigedemokraterna lägger stor vikt vid kultur i olika former och att vårt svenska kulturarv bevaras samt 

görs mer tillgängligt för kommunens innevånare. Med en ökande befolkning ökar behovet av och trycket 

på de kultur och fritidsaktiviteter som bedrivs i kommunal regi. 

Solna ska främja detta genom att erbjuda kommunal verksamhet, sevärdheter och upplevelser inom kultur 

och fritid vilken ska vara mångsidig och av god kvalité. Kultur och fritidssektorn måste få kosta. 

Solna har framgångsrika idrottslag med lång och ärorik historia. Både elit och breddidrott är viktig och värd 

att satsa på, inte minst för dess stora betydelse för människors hälsa och välbefinnande. 

Kommunalt kulturstöd ska inte gå till religiös eller politiserad verksamhet. Vid fördelning av resurser 

mellan olika sport eller kulturaktiviteter ska hänsyn tas till antalet utövare och kön. 

Hotet mot Överjärva gård är tillfälligt avvärjt. En renovering har påbörjats och det är vår förhoppning att 

gården kan renoveras och utvecklas i samråd med befintlig verksamhet. 

Det har tidigare funnits planer på ett nationellt filmmuseum i Solna. Vi vill väcka frågan igen och utreda 

förutsättningarna då det skulle på ett intressant sätt lyfta fram både det nationella och det lokala 

kulturarvet. 

E-sporten växer både i och utanför Sverige. Sverigedemokraterna vill ge kultur- och fritidsnämnden i 

uppdrag att etablera ett E-sportcenter i Solna. 

Sverigedemokraterna vill utreda två förslag som lades fram tidigare i kommunfullmäktige, ett förslag om 

ett kultur/allaktivitetshus. Vilka lokaler finns idag tillgängliga för musik, teater, möten? Det andra är en 

skateboardpark i Solna. Hur ser behoven ut? Var, hur och till vilken kostnad skulle det kunna genomföras?  

SD värnar vårt kulturarv och vi kan inte nog påtala vår respekt gentemot tidigare generationer. Vikten av 

att minnas deras arbete och deras strävan, vikten av att minnas vad deras arbete gett oss efterlevande. 

Sverigedemokraterna förslag: 

✓ Rädda och bevara Solnas kulturhistoriska byggnader. Nybyggnation ska inte hota viktiga byggnader 

från Solnas äldre historia. Vår historia är värd att bevara. 

✓ Fortsätt att renovera och utveckla verksamheten på Överjärva gård. 

✓ Utreda behovet, utformning och kostnad för ett kultur/allaktivitetshus. 

✓ Solna ska aktivt stödja den lokala idrotten med särskilt fokus på kommunens barn och ungdomar.  

✓ Ge kultur- och fritidsnämnden i uppdrag att etablera ett E-sportcenter i Solna. 

✓ Utred förutsättningen för ett nationellt filmmuseum i Solna. 

✓ Utred en skateboardspark och ett allaktivitetshus. 

✓ Kommunens kulturstöd ska inte gå till religiös eller politiserad verksamhet. Stöd ska endast ges till 

föreningar vars syfte är förenligt med det demokratiska samhällets värderingar. 

✓ Kommunen ska främja det svenska och det lokala kulturarvet vilket ska ha en framträdande plats i 

den lokala konsten. 

✓ Kommunen ska ha en aktivt stödjande roll vid firandet av traditionella högtider. 

✓ Kommunalt kulturstöd ska inte användas till att finansiera kultur eller kulturevenemang som 

underblåser eller romantiserar vandalism, droger eller våld. 

✓ Solna ska årligen redovisa föreningsstödet. 
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✓ Det svenska språket ska i så stor utsträckning som möjligt användas i tal och skrift i kommunens 

kommunikation. 

✓ Kommunens kultur och fritidsaktiviteter ska inte i för hög grad stödja enstaka aktiviteter eller 

sporter. En bredd i aktiviteter för alla åldrar och kön är önskvärt.  
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Omvårdnadsnämnden 
 

Den äldre generationen har rätt att ta del av den välfärd de själva varit med om att bygga upp. Kvalité ska 

vara en tyngre och viktigare faktor än idag vid valet av entreprenörer inom äldreomsorgen. 

Alltför många äldre tvingas idag leva i ensamhet och isolering och en allt större del av vårdansvaret har av 

ekonomiska skäl lämnats till de äldres anhöriga. Kraven för att erhålla plats på särskilt boende måste 

sänkas. 

Det ska i hög grad vara möjligt att bo tillsammans med sin livspartner även om denna i grunden inte har 

behov av ett seniorboende. Att efter årtionden tillsammans behöva leva separerade försämrar ofta kraftigt 

individernas mentala hälsa. 

För att minska trycket på de särskilda boendena och därmed också på den kommunala ekonomin ska en 

utbyggnad av trygghets- och seniorboenden ske, detta för de äldre som känner sig isolerade och otrygga. 

Boende i trygghets- och seniorboende tillhandahåller ej den omfattande vård som ingår vid särskilda 

boenden.  

Studier visar att äldre mår mentalt såväl som fysiskt bättre av att vistas i miljöer där det finns barn. Det är 

därför av godo att kombinera äldreomsorg med barnomsorg. Trygghetsboenden kan därför med fördel 

placeras i närheten av förskolor och skolor. 

Sverigedemokraterna ser positivt på valfrihet och privata vårdformer så länge de privata vårdgivarna lever 

upp till de ställda kvalitetskraven. Vid upphandling av entreprenad inom äldreomsorgen ska kvalité vara en 

tyngre och viktigare faktor än idag. 

Smak och lukt är ofta de sista sinnena som bevaras intakta. Matens kvalitet och tillagningssätt är därför av 

stor betydelse för de äldres välbefinnande.  

System där mathanteringen åläggs den redan stressade vårdpersonalen riskerar att leda till undermålig 

matkvalitet. Målsättningen ska vara att maten lagas på plats då dofter från tillagningen m.m. skapar en 

känsla av välbehag. Ansvaret för inköp av råvaror och matlagning ska åläggas särskilt anställda. 

Rutiner för att sitta vak vid någon under livets allra sista timmar ska finnas och vara en självklarhet. 

De kommunala skolor som idag är utrustade med ett eget kök skulle i många fall även kunna användas för 

att laga mat till ett närliggande äldreboende. Skolans matsal skulle då också kunna användas vid två 

tillfällen, för eleverna och för de äldre.  

Det är viktigt att även de äldre som är friska och aktiva får sina behov och intressen tillgodosedda. Äldres 

kunskaper och erfarenheter ska tillvaratas i så hög utsträckning som möjligt och kontakt över 

generationsgränserna uppmuntras. Detta kan till exempel ske genom att ett nära samarbete mellan 

kommunens skolor och förskolor samt seniororganisationer och äldreboenden. Man kan då kontinuerligt 

besöka varandra och eventuellt arrangera gemensamma aktiviteter.  

Solna ska ge stöd åt föreningar som arrangerar verksamheter för äldre, samt även erbjuda mötesplatser 

och aktiviteter. I samverkan med frivilligorganisationer ska Solna kommun göra miljöombyte och social 

samvaro möjlig till exempel genom resor och arrangemang på kursgårdar. 
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Sverigedemokraternas förslag: 

✓ Solna ska genomföra utbyggnad av trygghets- och seniorboenden. 

✓ Solna ska förbättra möjligheten att bo tillsammans med sin livspartner på seniorboendet. 

✓ Vid upphandling av vård- och omsorg ska kvalité vara en tyngre och viktigare faktor än idag. 

✓ I syfte att skapa en trygg omsorg ska kommunens vårdgivare begära utdrag ur belastningsregistret 

vid nyanställning. 

✓ Möjligheten att Solnas skolkök samverkar med äldreomsorgen för att erbjuda vällagad mat till de 

äldre ska undersökas.  

✓ Solna ska dra nytta av fördelarna med att kombinera äldreomsorg med barnomsorg, samt att 

trygghetsboenden med fördel kan byggas i närheten av förskolor och skolor. 

✓ Vi vill att arbetsvillkoren för de anställda inom äldreomsorgen förbättras och att möjlighet till 

heltidsanställning prioriteras. 

✓ Solna ska ta initiativ till att upprätta samarbete mellan barn- och utbildningsverksamheter samt 

äldreorganisationer. 

✓ De äldre ska erbjudas möjlighet till social samvaro.  
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Tryggheten  
 

Vi verkar för ett Solna där människor ska kunna känna sig trygga, oavsett tid på dygnet och oavsett plats. 

En stad präglad av tillit och lojalitet gentemot varandra och där det allmänna rummet inte tillhör de 

kriminella. Ett samhälle där brottsoffer får stöd och upprättelse och där gärningsmän får ett straff i rimlig 

proportion till sina brott.  

Solna ska inrikta sig på brottsförebyggande arbete genom samverkan med polisen, det lokala näringslivet, 

ideella föreningar och skolan. Arbetet mot droger och missbruk måste stärkas. Särskilt otrygga områden 

kan bevakas genom nattvandrare, väktare och övervakningskameror.  

För nyanlända med bristande kunskaper i svensk rättslagstiftning gällande barn, ungdomar och kvinnor ska 

Solna anordna utbildning.  

All personal som arbetar med barn och ungdomar ska kunna uppvisa ett utdrag ur belastningsregistret 

vilket ska visa att man inte tidigare gjort sig skyldig till övergrepp mot barn eller ungdomar. För att erhålla 

ekonomiskt stöd ska även arrangörer av frivilligverksamhet för barn och unga åläggas att försäkra sig om 

att ingen inom verksamheten begått brott riktade mot barn eller unga. 

Solna ska bedriva ett strukturerat arbete mot hedersrelaterat våld. Arbetet ska följa en nationell 

handlingsplan så att stora skillnader i tillvägagångssätt och bemötande av våldsutsatta inte uppstår mellan 

kommuner.  

Smuggling och illegal försäljning av tobak och alkohol utgör en betydande inkomstkälla för den 

organiserade brottsligheten. Kommunerna måste därför ha en god tillsyn av de försäljningsställen som 

finns och ett nära samarbete mellan ansvarig tillsynsenhet, polis och socialtjänst. 

Sverigedemokraternas förslag: 

✓ Solna ska ställa krav på att staten ökar polisnärvaron och att polisen arbetar anpassat efter lokala 

behov. 

✓ Solna ska utreda otrygghet och hot i Solnas skolor. 

✓ Solna ska genom olika projekt satsa på att arbeta mot droger, missbruk och ungdomsbrottslighet. 

✓ Solna ska ta vara på den kunskap och insikt som finns inom Solnas socialtjänst och inom andra 

verksamheter. 

✓ Solnas trygghetsråd ska effektivisera sitt arbete. 

✓ Särskilt otrygga områden kan bevakas genom nattvandrare, väktare och övervakningskameror.  

✓ Solna ska genomföra en övergripande utvärdering av belysning på gator och promenadvägar samt i 

parker. 

✓ All personal som arbetar med barn och ungdom inom staden ska uppvisa ett utdrag ur 

belastningsregistret vilket ska styrka att man inte gjort sig skyldig till övergrepp på barn eller unga. 

✓ Solna ska uppmuntra till bildandet och aktivt stödja olika former av nattvandringsgrupper. 

✓ Solna ska samarbete med frågor som berör tryggheten med de lokala idrottsföreningarna. 

✓ Solna ska motverka förekomsten av hedersrelaterad brottslighet. 

✓ Solna ska utöka sitt stöd till lokal grannsamverkan mot inbrott. 

✓ För nyanlända med bristande kunskaper i svensk rättighetslagstiftning ska Solna anordna 

utbildning. 

✓ Solna ska inrätta och årligen dela ut ett pris för visat civilkurage. 

✓ Olagligt klotter som olaglig affischering ska inte finnas i stadsbilden. 
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✓ Solna ska i sin ordningsstadga ha ett förbud mot offentligt tiggeri samt krav på tillstånd vid 

insamling av pengar. 
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Socialnämnden 
 

Sveriges kommuner har tvingats att ta ett orimligt stort ansvar för statens invandrings- och 

integrationspolitik. Sverigedemokraterna menar att Solna ska sträva efter att få till stånd en förändring 

som motverka denna övervältring av kostnader. 

Till dess att en ny ansvarsfull invandringspolitik på riksnivå har implementerats, är vår inställning den att 

Solna, aktivt ska bedriva opinionsarbete, för ett återtagande av det kommunala självbestämmandet. 

Rapporter gör gällande att det statliga bidraget för kommunernas kostnader gällande invandringen inte är 

tillräckligt. Invandringen innebär dock inte bara ekonomiska bekymmer för kommunen, utan även 

segregation, kulturkrockar och en ökad brottslighet. 

I den politik som idag bedrivs i Sverige gäller inte längre talesättet ”ta seden dit man kommer.” Istället talas 

det om integration, vilket innebär att alla grupper, såväl svenskar som invandrare, ska integreras i det 

mångkulturella Sverige. Som alternativ förespråkar Sverigedemokraterna assimilering, vilket innebär att 

det är de som invandrar som ska anpassa sig till det svenska samhället. 

Solna ska i samarbete med myndigheter, näringsliv och utbildningsväsende erbjuda funktionsnedsatta en 

meningsfull sysselsättning. Samverkan med brukare och anhöriga ska vara god. Stöd och service ska 

erbjudas anhörigvårdare. 

 

Sverigedemokraternas förslag: 

✓ Solna ska bedriva opinionsbildning med syfte att återta det kommunala självbestämmandet. 

✓ Solna ska, tills dess att en mer ansvarsfull invandringspolitik inrättats på nationell nivå, motsätta sig 

avtal om invandring och bestrida tvångsplaceringar från Migrationsverket. 

✓ Solnas integrationsarbete ska ersättas av assimileringsfrämjande verksamheter. 

✓ Solna ska stimulera näringsidkare till att öka tillgängligheten för personer med funktionsvariationer i 

det offentliga rummet. 
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Kompetensnämnden 

 

Gymnasieskolans uppdelning mellan studieförberedande och yrkesinriktade program kräver en väl utbyggd 

vuxenutbildning. En person som har valt att läsa ett yrkesförberedande program måste ges möjligheter att 

senare kunna läsa in de ämnen som saknas för att påbörja högskolestudier. Komvux är också ett viktigt 

redskap för att säkerställa att vi har en utbildad befolkning som motsvarar arbetsgivarnas krav. 

Lärlingsutbildningarna och de yrkesinriktade gymnasieprogrammen anser vi främjas av ett nära samarbete 

med näringslivet i Solna med närhet. 

Sveriges kommuner har tvingats att ta ett orimligt stort ansvar för statens invandrings- och 

integrationspolitik. Sverigedemokraterna menar att Solna ska sträva efter att få till stånd en förändring 

som motverka denna övervältring av kostnader. 

Tills dess att en ny ansvarsfull invandringspolitik på riksnivå implementerats, är vår inställning den att Solna 

aktivt ska bedriva ett opinionsarbete för ett återtagande av det kommunala självbestämmandet. 

Rapporter gör gällande att det statliga bidraget för kommunernas kostnader gällande invandringen inte är 

tillräckligt. Invandringen innebär dock inte bara ekonomiska bekymmer för kommunen, utan även 

segregation, kulturkrockar och en ökad brottslighet. 

I den politik som idag bedrivs i Sverige gäller inte längre talesättet ”ta seden dit man kommer.” Istället talas 

det om integration, vilket innebär att alla grupper, såväl svenskar som invandrare, ska integreras i det 

mångkulturella Sverige. Som alternativ förespråkar Sverigedemokraterna assimilering, vilket innebär att 

det är de som invandrar som ska anpassa sig till det svenska samhället. 

 

Sverigedemokraternas förslag: 

✓ Solna ska stärka gymnasieskolans samarbete med det lokala näringslivet. 

✓ Solna vuxenutbildning ska vara väl utbyggd och erbjuda en reell möjlighet till vidareutbildning. 

✓ Solna ska, tills dess att en mer ansvarsfull invandringspolitik inrättats på nationell nivå, motsätta sig 

avtal om invandring och bestrida tvångsplaceringar från Migrationsverket. 

✓ Solna integrationsarbete ska ersättas av assimileringsfrämjande verksamheter. 
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Miljö- och hälsoskyddsnämnden 
 

Som individ har man ett personligt ansvar att värna naturen och sin omgivning, men det är också 

samhällets ansvar att bidra med strukturella förutsättningar för att göra det så enkelt som möjligt att som 

individ göra rätt. 

Ur miljösynpunkt samt ur ett djurskyddsperspektiv är det viktigt att allmänheten informeras om vilket 

ursprung maten har. Sverigedemokraterna anser därför att Solna ska ursprungsmärka sina matsedlar. 

Kommunens verksamhet ska genomsyras av ett kretsloppstänkande och omsorg om det levande omkring 

oss. Dock måste vi vara medvetna om att ett alltför kategoriskt miljötänkande ibland kan vara 

kontraproduktivt. Om tillväxten bromsas minskar också den resurs som kan användas för ett konstruktivt 

miljöarbete. 

Det är vår fasta övertygelse att vi kan skapa ekonomisk tillväxt, samtidigt som vi utvecklar ett uthålligt 

samhälle enligt ett kretsloppstänkande. Miljöfrämjande projekt som kräver kontinuerliga subventioner 

riskerar att bli kortsiktiga. Målsättningen måste därför vara att rikta stöd och subventioner till lösningar 

som kan överleva på en konkurrensutsatt marknad. 

Som Sverigedemokraterna ser det ligger lösningarna för framtiden i teknisk utveckling och forskning. Solna 

kan bidra till ett gott forskningsklimat genom att verka för en sammankoppling mellan näringslivet och de 

högre tekniska fakulteterna. 

En av de miljöfrågor som fått stor uppmärksamhet under senare år är utsläppen av växthusgaser. Detta är 

en global fråga, men insatser på det lokala planet är av betydelse. Vi ska också sträva efter att leva upp till 

målsättningar i internationella avtal. 

Idag mäts luftkvalitén på en plats i Solna, mätningar måste utföras på flera platser i kommunen. 

Livsmedel, odlade i närområdet kan ge kostnadseffektiva miljövinster, detta ska premieras vid Solnas 

upphandlingar. Andra saker som ska premieras är näringsinnehåll och att livsmedlen har framställts på ett 

etiskt försvarbart sätt. Krav på god djurhållning är ett exempel på det senaste.  

Alla Solnas beslut som kan ha någon form av miljöpåverkan ska föregås av en miljöprövning. Detta kan ske 

med hjälp av en miljöchecklista.  

 
Sverigedemokraternas förslag: 

✓ Solna ska inventera och övervaka de kemiska produkter som finns och används i staden. 

✓ Solna ska eftersträva att upphandla livsmedel från närområdet. 

✓ Alla Solnas beslut ska föregås av en analys av miljöeffekter, lämpligen genom en miljöchecklista. 

✓ Miljö och hälsoskyddsnämnden ska utföra fler kontroller av stadens affärer och restauranger som 

säljer/serverar mat/livsmedel. 

✓ Solna ska underlätta källsortering och återvinning. 

✓ Solna ska vidta åtgärder för att mäta halter av luftföroreningar på flera platser i kommunen. 

✓ Solna ska vid upphandling av livsmedel ställa krav på att produkterna är näringsriktiga och att de 

har framställts på ett etiskt försvarbart sätt, till exempel genom att uppfylla krav på god 

djurhållning. Allt kött ska komma från djur som har bedövats före avblodning. 

✓ Solna ska ursprungsmärka sina matsedlar. 
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Solnas revision 
 

Enligt SKR - Sveriges kommuner och regioner är den kommunala revisionen ett lokalt demokratiskt 

kontrollinstrument med uppdrag att granska den verksamhet som bedrivs i kommuner och regioner samt 

pröva ansvarstagandet. SKR bevakar utvecklingen samt ger stöd till medlemmarna. 

Varje kommun ansvarar för revisionen av sin verksamhet. Revisorerna är förtroendevalda och biträds av 

sakkunniga yrkesrevisorer. Tillsammans prövar de om verksamheten är ändamålsenlig och effektiv och om 

styrningen är tillräcklig samt om räkenskaperna är rättvisande. 

Idag är Sverigedemokraterna det enda parti som saknar representation i Solnas revision. 

 

Sverigedemokraternas förslag: 

✓ I kommunens revison ska alla partier invalda i kommunfullmäktige vara representerade på samma 

villkor. 

 

Kommunstyrelsen 
I kommunstyrelsen ska alla partier invalda i fullmäktige vara representerade på samma villkor, så är det 

inte idag. Sverigedemokraterna vill att  kommunstyrelsen ska aktivt arbeta med att stödja och öka 

trygghetsarbetet i kommunens verksamheter då kommunstyrelsen har det överordnade uppdraget att 

utveckla och genomföra övergripande trygghetssatsningar i kommunen. 

Kommunstyrelsen ska lägga särskilt fokus på att se över kommunens krishantering. Under 2022 drabbades 

Europa av ett krig som ännu rasar med oförminskad omfattning, ett krig där det pågår ett omfattande 

medvetet våld mot civila och kritisk infrastruktur. 

 

Sverigedemokraternas förslag: 

✓ Kommunstyrelsen ska aktivt arbeta med att stödja och öka trygghetsarbetet i kommunens 

verksamheter. 

✓ Kommunstyrelsen ska helt ta bort att avgiften för att begära ut elektroniska handlingar från 

kommunen. 

✓ Kommunstyrelsen ska se över kommunens krishantering med tanke på lärdomar från pandemin 

och kriget i Ukraina. 
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Investeringsbudget per nämnd 2023 

 
tkr 

2023 

Kommunstyrelsen 100 000 
Digitalisering/välfärdsteknik /trygghetssatsning* 5 000 
Ny skola Järvastaden. 95 000 

  
Byggnadsnämnden  100 
Kapitalinventarier, arbetsmiljöåtgärder m.m. 100 

  
Tekniska nämnden  145 000 

  
Fastighet 125 000 

Verksamhetsanpassningar  
Om- och nybyggnation  
Utemiljö  
Byggnad utvändigt tak  
Byggnad utvändigt övrigt  
Byggnad invändigt  
VA, VVS, kyl- och processmediesystem  
Ventilation  
Elsystem  
Tele, data, larm  
Övrig planerad upprustning av skolor*                                                15 000 
Energieffektiviseringar och solceller*                                                10 000 
 
 
Stadsmiljö  20 000 
Gata och trafikgång och cykelväg*                                                   5 000 
Park och mark biologisk mångfald*                                                    1 000 
Renhållning  
Renovering  
Förbättra vattenkvaliteten  2 000 
Lekplatser  3 000 
Trygghetsåtgärder i stadsmiljö  3 000 
Återplantering i stadsmiljö*  6 000  

  
Kultur- och fritidsnämnden  6 200 
Idrottsplatser, kapitalinventarier, arbetsmiljöåtgärder 
m.m.  4 000 
Utredning (filmmuseum, skateboardspark, 
allaktivitetshus)* 2 000 
Konstverksamhet  200 
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• = Politisk satsning   

Skolnämnden  7 000 

Kapitalinventarier, arbetsmiljöåtgärder m.m.*  7 000 

  
 
Barn- och förskolenämnden  

 
1 000 

Kapitalinventarier, arbetsmiljöåtgärder m.m.  1 000 

  
Kompetensnämnden  100 
Kapitalinventarier, arbetsmiljöåtgärder m.m.  100 

  
Socialnämnden  100 
Kapitalinventarier, arbetsmiljöåtgärder m.m.  100 

  
Familjerättsnämnden  100 
Kapitalinventarier, arbetsmiljöåtgärder m.m.  100 

  
Omvårdnadsnämnden  1 500 
Kapitalinventarier, arbetsmiljöåtgärder m.m.  1 500 

  
Miljö- och hälsoskyddsnämnden  100 
Kapitalinventarier, arbetsmiljöåtgärder m.m.  100 

  
Summa 261 100 
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Driftbudget 2023 - sammanställning totalt för styrelsen och nämnder 
 

 

 2023 2023 2023 

 Majoritetens Sverigedemokraternas Total budget- 

 ram (tkr) satsningar (tkr) ram (tkr) 

    
Kommunfullmäktige och kommunstyrelsen  -144 303 1 826 -142 477 

Revision -1 848  -1 848 

Byggnadsnämnden -7 148 1 500 -5 648 

Tekniska nämnden -44 156 -2 000 -46 156 

Kultur- och fritidsnämnden -168 786 -1 000 -169 786 

Skolnämnd -1 042 870 -1 000 -1 043 870 

Barn- och förskolenämnden -573 582 -500 -574 082 

Kompetensnämnden -42 516  -42 561 

Socialnämnden -227 391 4 000 -223 391 

Familjerättsnämnden  -4 640  -4 640 

Omvårdnadsnämnden -938 473 -1 000 -939 473 

Miljö- och hälsoskyddsnämnden -13 058 5 000 -8 058 

    
Summa (tkr) -3 208 772 6 826 -3 201 990 

    

    
Pensionskostnader, interna poster m.m. -98 458  -98 458 

    

    
Verksamheten (intäkter/kostnader) -3 307 230 6 826 -3 300 448 

    

    

Resultatbudget 2023 (mkr)    

    
Verksamheten (intäkter/kostnader) -3 307 7 -3 300 

Avskrivningar -185  -185 

Jämförelsestörande poster 0  0 

Verksamhetens nettokostnader -3 492  -3 485 

    
Skatteintäkter, generella statsbidrag. och utjämning 3 555  3 483 

Finansiella intäkter och kostnader 32  32 

    
Årets resultat 95  30 
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Driftbudget 2024 - sammanställning totalt för styrelsen och nämnder 
 

 

 2024 2024 2024 

 Majoritetens Sverigedemokraternas Total budget- 

 ram (tkr) satsningar (tkr) ram (tkr) 

    
Kommunfullmäktige och kommunstyrelsen  -146 269 1 826 -144 443 

Revision -1 867  -1 867 

Byggnadsnämnden -7 220 1 500 -5720 

Tekniska nämnden -24 397 -2 000 -26 397 

Kultur- och fritidsnämnden -170 474 -1 000 -171 474 

Skolnämnd -1 113 751 -1 000 -1 114 751  

Barn- och förskolenämnden -606 876 -500 -607 376 

Kompetensnämnden -43 124  -43 124 

Socialnämnden -227 947 4 000 -231 947 

Familjerättsnämnden  -4 702  -4 702 

Omvårdnadsnämnden -958 238 -1 000 -959 258 

Miljö- och hälsoskyddsnämnden -13 188 5 000 -8 188 

    
Summa (tkr) -3 318 053 6 826 -3 319 247 

    

    
Pensionskostnader, interna poster m.m. -79 778  -79 778 

    

    
Verksamheten (intäkter/kostnader) -3 397 831 6 826 -3 399 025 

    

    

Resultatbudget 2024 (mkr)    

    
Verksamheten (intäkter/kostnader) -3 398 7 -3 399 

Avskrivningar -185  -185 

Jämförelsestörande poster 0  0 

Verksamhetens nettokostnader -3 582  -3 584 

    
Skatteintäkter, generella statsbidrag. och utjämning 3 593  3 553 

Finansiella intäkter och kostnader 64  64 

    
Årets resultat 75  33 

 

 

 

  



 28 - SD Solna Budgetmotion 2023 
 

Driftbudget 2025 - sammanställning totalt för styrelsen och nämnder 
 

 

 2025 2025 2025 

 Majoritetens Sverigedemokraternas Total budget- 

 ram (tkr) satsningar (tkr) ram (tkr) 

    
Kommunfullmäktige och kommunstyrelsen  -148 265 1 826 -146 439 

Revision -1 885  -1 885 

Byggnadsnämnden -7 292 1 500 -5 792 

Tekniska nämnden -24 641 -2 000 -26 641 

Kultur- och fritidsnämnden -172 179 -1 000 -173 179 

Skolnämnd -1 152 974 -1 000 -1 153 974 

Barn- och förskolenämnden -618 213 -500 -618 513 

Kompetensnämnden -43 884  -43 884 

Socialnämnden -231 474 4 000 -227 474 

Familjerättsnämnden  -4 775  -4 775 

Omvårdnadsnämnden -982 873 -1 000 -983 873 

Miljö- och hälsoskyddsnämnden -13 320 5000 -8 320  

    
Summa (tkr) -3 401 776 6 826 -3 394 749 

    

    
Pensionskostnader, interna poster m.m. -88 100  -88 100 

    

    
Verksamheten (intäkter/kostnader) -3 489 876 6 826 -3 482 849 

    

    

Resultatbudget 2025 (mkr)    

    
Verksamheten (intäkter/kostnader) -3 490 7 -3 483 

Avskrivningar -185  -185 

Jämförelsestörande poster 0  0 

Verksamhetens nettokostnader -3 674  -3 668 

    
Skatteintäkter, generella statsbidrag. och utjämning 3 671  3 624 

Finansiella intäkter och kostnader 78  78 

    
Årets resultat 75  34 
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Inledning 
 
En osäker framtid 
Kommunsverige står inför stora utmaningar: lågkonjunktur, högre räntor, tvåsiffrig inflation, 
krig i Europa, pandemi, och stigande el- och matpriser. Denna utveckling drabbar även Solna 
stad. I svåra tider behöver politiken ta ansvar för kommunen, dess resurser och invånare. Tack 
vare en mångårig, ansvarstagande, och borgerlig politik samt god ekonomisk hushållning står 
Solna väl rustat att ta sig an dessa utmaningar.  
 
Vänsterstyret prioriterar fel 
Det nya vänsterstyrets budget riskerar denna stabilitet genom att sätta ytterligare press på 
Solnaborna med en skattehöjning på 25 öre. I stället för att prioritera kärnverksamheten 
spenderar Solnakoalitionen pengarna på slösaktiga prestigeprojekt: skattefinansierade blöjor, 
solpaneler på kommunala fastigheter, arbetsskor för en del anställda inom äldreomsorgen, med 
mera. Listan kan göras lång. Kristdemokraterna ser med stor oro på vad denna symbolpolitik 
på sikt kan betyda för kommunen.  
 
Brutna vallöften inom äldreomsorgen  
I valrörelsen lovade Socialdemokraterna fler anställda inom äldreomsorgen, slopade 
minutscheman, tak på max 10% timanställda och heltid som norm. Med Solnakoalitionens 
första budget får mandatperioden en dålig start. I stället för att som utlovat satsa på ovanstående 
skär man i Omvårdnadsnämndens budget med 4 miljoner kronor under 2023 och med 6,5 
miljoner kronor under 2024. Kristdemokraterna kan inte acceptera denna nedskärning, särskilt 
inte i en tid där vi ännu inte vet hur pandemin kommer att utveckla sig. 
 
KD: Ansvar, stabilitet och valfrihet 
Kristdemokraterna tar ansvar för Solna i svåra tider. Vi bibehåller den låga skattesatsen på 
17,12 kronor för att inte anstränga Solnabornas plånböcker ännu mer. Varje skattekrona ska 
användas effektivt. KD prioriterar kärnverksamheten: höjd skolpeng, upprustade lokaler inom 
äldreomsorgen, valfrihet inom barnomsorgen, och ett tryggt Solna för alla. Dessutom ser vi till 
att Solna strävar efter att bli en klotterfri kommun, att trafikbullret minskar och att kommunens 
barn och ungdomar får ett bidrag till meningsfulla fritidsaktiviteter.  
 
Med Kristdemokraternas budget läggs grunden för ett Solna som kännetecknas av starka 
familjer, ekonomiskt ansvarstagande, valfrihet i välfärden samt trygghet för alla 
kommuninvånare.  
 
 
 
Samuel Klippfalk, 
Oppositionsråd och gruppledare Kristdemokraterna i Solna 
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Barnomsorg: För valfrihet och kvalitet 

 
 
Valfrihet inom barnomsorgen 
Varje barn är unikt och det är föräldrarna – inte politikerna – som känner barnet bäst. 
Kristdemokraterna är garanten för valfrihet inom barnomsorgen, i form av kommunala och 
fristående förskolor, föräldrakooperativ, pedagogisk omsorg, öppna förskolor, och 
flerfamiljssystem. Därför är vi emot vänsterstyrets beslut att byta namn på ”Barn- och 
förskolenämnden” till endast ”Förskolenämnden”. Namnbytet antyder att förskolan ska vara 
normen. Då nedprioriteras de andra barnomsorgsformerna som fortfarande existerar i Solna. 
 
Bevara Solnas dagmammor 
KD vill som inget annat parti bevara och säkerställa återväxten av Solnas dagmammor, även 
kallat pedagogisk omsorg. För oss är det självklart att familjedaghemmen ska kunna drivas på 
likvärdiga villkor. Därför vill vi införa kommunala dagmammor med tillgång till en kommunal 
lokal i norra Solna, och en i södra, där alla stadens dagmammor kan träffas och samarbeta. För 
denna uppstart lägger vi 1 miljon kronor i vår budget. 
 
Mindre barngrupper 
KD anser att det är rimligt att barn till föräldralediga och studenter erbjuds färre timmar förskola 
per vecka än till arbetande. Att bygga trygga relationer och främja anknytningen till de primära 
omsorgspersonerna, vilket är fundamentet för barns grundtrygghet och självkänsla, kräver att 
barn och föräldrar spenderar tid tillsammans. Därför anser vi att det inte är fördelaktigt ur ett 
barnperspektiv att barn ska tillbringa hela sin dag på förskolan, om föräldern är studerande eller 
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hemma med ett syskon. Att tillbringa delar av dagen med föräldern eller föräldern och syskon 
stärker familjen och relationen mellan barn och vuxen, men också den mellan syskon. Dessa 
relationer kommer i förlängningen att vara en skyddsfaktor för barns trygghet och psykiska 
hälsa under uppväxten.  
 
Reformen frigör 9 miljoner kronor som går till att uppnå mindre barngrupper. Genom 
förändringen minskar även barngrupperna direkt då det blir ett färre antal barn i 
verksamheterna. Modellen har prövats i grannkommunen Sollentuna där föräldralediga 
berättigas till 15 förskoletimmar i veckan, året runt för barn 1-5 (6) år, eller 25 timmar i veckan 
under skoldagar. Denna modell vill vi också införa i Solna. 
 
Nej till skattefinansierade blöjor 
Vänsterstyrets satsning på skattefinansierade blöjor för barn i förskolan är inget annat än 
symbolpolitik. Nära tio procent av satsningen på förskolan försvinner i ett hav av blöjor. Vi 
använder i stället dessa 3 miljoner kronor som ett ytterligare tillskott för mindre barngrupper. 
 
Tillskott till förskolan 
För att ytterligare kvalitetssäkra förskolorna skjuter vi till 16 miljoner kronor, och räknar 
därmed upp förskolepengen med 3 procent. 
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Skola: Kunskap, studiero och trygghet 

 
 
Säkra Solnas resursskolor 
I Kristdemokraternas skola hålls ingen elev tillbaka och ingen lämnas efter. Att staden erbjuder 
egna särskilda undervisningsgrupper för elever med behov av särskilt stöd är bra, men 
resursskolorna har en unik kompetens och erfarenhet. Genom att anpassa strukturbidragets nivå 
till Stockholms stads nivå ger vi resursskolorna villkoren att vara kvar. För detta avsätter vi 1 
miljon kronor. 
 
Pilotprojekt: Daglig motion i skolan 
Barn och unga rör sig alldeles för lite. Daglig rörelse är viktigt inte bara för hälsan, utan också 
för motorik, inlärning och prestationer i skolan. Den psykiska ohälsan bland unga har 
fördubblats i Sverige under de senaste 30 åren och med det ökar också risken för bl.a. suicid 
och missbruk. Ungas psykiska ohälsa är ett av vår tids stora samhällsproblem.  
 
Kristdemokraterna anser att det är viktigt att inte bara ha Idrott och hälsa på schemat, utan också 
någon form av daglig rörelseaktivitet under skoltid. Detta kan utformas på olika sätt, som till 
exempel pedagogisk promenad, olika typer av rörelse i klassrummet eller någon annan form av 
schemalagd motion. Daglig motion i skolan föreslås som ett pilotprojekt i en eller ett par av 
Solnas kommunala skolor under året. 
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Skolavslutning i kyrkan: en självklarhet 
Kristdemokraterna anser att skolan har ett ansvar i att föra vidare Sveriges kulturarv till nya 
generationer och till nya svenskar. Därför tycker vi att möjligheten att fira skolavslutningen i 
kyrkan ska vara självklar. 
 
En rejäl uppräkning av skolpengen 
För att ge skolorna i Solna ännu bättre förutsättningar lägger Kristdemokraterna ett tillskott på 
16 miljoner kronor, som oavkortat ska gå till en uppräkning av skolpengen.  
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Äldreomsorg: Värdighet, valfrihet och kvalitet 

 
 
(S) lovar runt men håller tunt 
I valet lovade Socialdemokraterna fler anställda inom äldreomsorgen, slopade minutscheman, 
tak på max 10% timanställda och heltid som norm. Med Solnakoalitionens första budget får 
mandatperioden en dålig start. I stället för att genomföra det man lovade i valrörelsen för två 
månader sedan skär man i Omvårdnadsnämndens budget med 4 miljoner kronor under 2023 
och med 6,5 miljoner kronor under 2024. Kristdemokraterna kan inte acceptera denna 
nedskärning, särskilt inte i en tid där vi ännu inte vet hur pandemin kommer att utveckla sig. 
Till skillnad från Socialdemokraterna satsar vi på Omvårdnadsnämnden. 
 
Språklyft för personalen 
Kristdemokraterna anser att all personal inom omsorgen som arbetar vårdnära måste kunna 
kommunicera på god svenska. Språkfärdigheter och kulturell förståelse skapar tillit mellan 
personal och äldre. Därför lägger KD 4 miljoner kronor för att genomföra ett språklyft i 
äldreomsorgen. Vi prioriterar ett språklyft före att som vänsterstyret köpa in arbetsskor till 
heltidsanställda. Även om arbetsskorna inte är en stor post i nämndens budget, så kommer det 
att innebära en stor administrativ börda för medarbetare på Omvårdnadsförvaltningen. 
 
Heltid för de som önskar 
Äldreomsorgens medarbetare ska så långt det är möjligt ska erbjudas heltid. Heltid är dock 
inget självändamål, och verksamhetens samt de äldres behov ska alltid prioriteras. 
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Kristdemokraterna tycker att medarbetarna ska ha friheten att välja den tjänstgöringsgrad som 
passar dem. 
 
Ett nytt äldreboende och upprustning av befintliga 
Många av Solnas äldreboenden finns i äldre fastigheter. Vi vill påbörja planeringen för ett nytt 
äldreboende. Solnas äldreboenden ska vara moderna, anpassade och fräscha. Flera boenden är 
i behov av teknisk uppgradering genom upprustning av lokaler, installation av solskydd och 
demensanpassning av inre miljöer samt möbler. I takt med varmare somrar behöver det också 
säkerställas att det finns bra lösningar för att kyla boendena. Det kan handla om bergkyla, 
fjärrkyla eller andra tekniska lösningar. För att genomföra dessa upprustningar lägger vi 8 
miljoner kronor i vår investeringsbudget.  
 
Solnas äldreboenden är viktiga för stadens krisberedskap 
Solnas äldreboenden är också viktiga i stadens beredskap vid större kriser i samhället. De flesta 
av boendena har reservkraft, men vissa saknar det. För att trygga elförsörjningen i händelse av 
ett strömavbrott ska det finnas reservkraft på alla Solnas äldreboenden. Detta gör att boendena 
också kan vara stöd för övriga samhället i händelse av en större långvarig kris. För att 
genomföra dessa tekniska uppgraderingar lägger vi 8 miljoner kronor i vår investeringsbudget. 
 
Vidareutveckla trygghetsboendena 
Trygghetsboenden erbjuder aktiva äldre närhet till gemenskap, service och sociala aktiviteter. 
Vi vill vidareutveckla Signalistens trygghetsboenden, och anställa personal som ska finnas på 
plats. Det har varit efterlängtat och efterfrågat av hyresgästerna. 
 
Kommunalisera hemsjukvården 
Alla landets regioner förutom vår egen har kommunaliserat hemsjukvården. Det borde vi också 
göra, för en närmare omvårdnad för den enskilda med färre besök från olika aktörer. 
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Socialt ansvar: Alla kan behöva hjälp på traven ibland 

 
 
Föräldrautbildning till alla föräldrar 
Föräldrautbildning erbjuds idag familjer med barn i åldern 3-11 år som behöver stöd för att 
förbättra kommunikationen inom familjen och hantera konflikter på ett konstruktivt sätt. Att 
vara förälder är en av livets största uppgifter och ett gott föräldraskap kräver kompetenta och 
informerade föräldrar till barn i alla åldrar och faser. Dagens tonårsföräldrar behöver stöd och 
kunskap, och det kan ibland vara svårt för föräldrar att förstå vad ungdomar går igenom, som 
lever med helt andra tekniska förutsättningar och därmed också andra utmaningar än när 
föräldrarna själva var unga.  
 
Vi kristdemokrater vill därför att en allmän och generell föräldrautbildning införs också med 
inriktning på åldersgruppen 11-18 år. Den ska erbjudas föräldrar på tider när det passar 
föräldrarna, också under sommartid, så att så många som möjligt får en chans att delta. 
Utbildningen ska genomföras i samarbete med personal från socialförvaltningen och andra 
relevanta förvaltningar, och erbjudas i skolans regi – så att så många som möjligt kan delta och 
att det inte upplevs utpekande. 
 
Sänkt tröskel till familjerådgivning 
Kristdemokraterna drev igenom att det första besöket på familjerådgivningen ska erbjudas utan 
kostnad. För att stötta familjer ytterligare vill vi även att det andra besöket ska vara 
kostnadsfritt. Socialförvaltningen får i uppdrag att inarbeta två kostnadsfria besök hos 
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familjerådgivningen inom budgetramen. Genom att sänka tröskeln till att söka hjälp kan fler 
familjer lösa sina konflikter och hålla ihop. 
 
Koordinator för föräldrar till funktionsnedsatta barn 
Att vara föräldrar till barn med funktionsnedsättning kan vara stressande och påfrestande. Det 
kräver ofta ett utökat föräldraansvar, kraft och energi. För dessa familjer vill Kristdemokraterna 
införa möjligheten till ett extra stöd i form av en koordinator, som bidrar med stöd i kontakter 
med myndigheter, och därigenom avlastar så att vardagen kan fungera. För denna satsning 
lägger vi 1 miljon kronor. 
 
Fältassistenter 
Fältassistenter arbetar uppsökande bland ungdomar på gator och torg samt på skol- och 
fritidsgårdar. De kan verka trygghetsskapande och relationsbyggande, och fånga upp ungdomar 
på glid.  
 
Kvinnojour 
Kvinnojourerna bedriver ett viktigt arbete för ett samhälle fritt från våld och förtryck. Vi anser 
att stödet till dem ska öka. 
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Trygghet: En frihetsfråga 

 
 
(S) nedprioriterar trygghetsfrågorna 
Otryggheten ökar i Sverige, och Solna är inte förskonat från gängrelaterade brott, skjutningar 
och droghandel. Idag har Solna inget utsatt område – men vad som händer i framtiden kan ingen 
säga säkert. Den nya Solnakoalitionen väljer att i en orolig omvärld lägga ned trygghetsrådet. 
Att nedprioritera trygghetsfrågorna i en tid där otryggheten ökar anser vi vara helt fel. 
 
För en klotterfri stad 
Forskning visar att samhället bör reagera snabbt vid klotter och skadegörelse för att förhindra 
att oönskat beteende eskalerar. Därför vill vi verka för att klotter ska saneras inom 48 timmar i 
stället för dagens 72 timmar, för vilket vi avsätter 1 miljon kronor. 
 
Trygghetskameror 
I Sverige har vi sett en ökning av ungdomsrån, och även Solna är drabbat. Man ska kunna gå 
hem från fotbollsträningen eller köpcentret utan att vara rädd för överfall. För att förhindra fler 
brott och även klara upp fler brott satsar vi 1 miljon kronor på att installera trygghetskameror 
på brottsutsatta platser. 
 
Bättre belysning för ökad trygghet 
God belysning i stadsmiljön kan minska antalet brott och påverka den upplevda tryggheten 
positivt. Vi investerar 2 miljoner kronor i förbättrad belysning i stadsmiljön. 
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Stadsplanering: En trivsam stad där man känner sig 
hemma 

 
 
En ny bullermätning 
Trafikbuller har negativa effekter på hälsan, såsom ökad stress, ökad risk för hjärt- och 
kärlsjukdomar och ökad risk för tidigare död. Kristdemokraternas vill att hela Solna ska vara 
en trivsam stad där man känner sig hemma. Vi satsar 1 miljon kronor på att genomföra en ny 
bullerkartläggning och får därmed aktuell data på vilka områden som är drabbade av 
trafikbuller. Kartläggningen ska ligga till grund för nya bullerdämpande åtgärder där det 
behövs, i form av bl.a. bullerplank.  
 
Norrenergi och elproduktion 
Ett kraftigt förändrat omvärldsläge med krig på Europas kontinent har kastat in Sverige i en 
osäker situation. Vi vill att en uppdaterad plan tas fram för hur Norrenergis utbyggnad ska ske 
på ett klokt sätt och att nya kalkyler görs där möjligheten till elproduktion genom kraftvärme 
särskilt beaktas. 
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Kultur och fritid: För ökad livskvalitet 

 
 
Fritidscheck för alla Solnabarn 
Kristdemokraterna tycker att Solnas barn och ungdomar förtjänar ännu bättre möjligheter till 
kultur- och fritidsaktiviteter. Därför vill vi införa ett system med fritidscheck, som Solnabarn i 
åldrarna 6 - 18 kan använda för att delta i en ansluten Solnaförenings aktivitet.  
 
Solnakoalitionen väljer att sänka avgiften till den kommunala kulturskolan. Den bedriver bra 
verksamhet, men långt ifrån alla barn är intresserade av dess utbud. Kristdemokraternas förslag 
på fritidscheck ska kunna användas för aktiviteter i kulturskolan, men ger också möjlighet för 
barn som vill välja andra fritidsaktiviteter att hitta just sin nisch. Det kan leda till en bättre 
inkludering och integration, och i Järfälla där checken redan införts framkommer att var tredje 
barn i utsatta områden där inte skulle ha gjort fritidsaktiviteterna om checken inte funnits. För 
att finansiera denna check lägger vi 2,5 miljoner kronor.  
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Budgeten i siffror 
Driftbudget 2023-2025 (tkr) 
 
Kommunstyrelsen 2022 2023 2024 2025 
Ram -123 052 -95 135 -95 634 -97 020 
Generell kompensation -1 084 -1 875 -1 385 -1 408 
Brandförsvar -34 931 -38 669 -39 249 -39 838 
Tillskott klimatfrämjande åtgärder -1 000 

   

Överfört ledningsrätter från byggnadsnämnden 2 000 
   

Avgår utökad medelsreserv 28 000 
   

Kompensation klimat-/miljöhandläggare till 
miljö- och hälsoskyddsnämnden 

 
1826 

  

Överfört planintäkter till byggnadsnämnden 
 

-450 
  

Medelsreserv -10 000 -10 000 -10 000 -10 000 
Ny ram -140 066 -144 303 -146 268 -148 266 
          
Revision 2022 2023 2024 2025 
Ram -1 608 -1 616 -1 848 -1 867 
Generell kompensation -8 -32 -19 -19 
Ramjustering 

 
-200 

  

Ny ram -1 616 -1 848 -1 867 -1 886 
          
Byggnadsnämnden 2022 2023 2024 2025 
Ram -5 769 -7 808 -7 148 -7 219 
Generell kompensation -39 -140 -71 -73 
Överfört ledningsrätter till kommunstyrelsen -2 000 

   

Överfört planintäkter från kommunstyrelse och 
miljö- och hälsoskyddsnämnden 

 
800 

  

Ny ram -7 808 -7 148 -7 219 -7 292 
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Tekniska nämnden 2022 2023 2024 2025 
Ram -16 341 -23 765 -42 155 -25 377 
Generell kompensation -77 -475 -222 -254 
Avgår tillfälliga tillskott 1 000 

   

Tillskott förbättrad luftkvalitet -1 000 
   

Tillskott förstärka skötsel i Råstasjöns och 
Igelbäckens naturreservat 

-1 000 
   

Kompensation kapitalkostnader -6 347 
   

Tillskott kvalitetssäkra fastighet/stadsmiljö, 
luftkvalitet med mera 

  
-3 000 

 

Kompensation internränta och el 
 

-14 915 
  

Snabbare klottersanering 
 

-1000 
  

Trygghetskameror 
 

-1000 
  

Bullerkartläggning 
 

-1000 
  

Ramjustering avgiftstaxa 
  

20000 
 

Ny ram -23 765 -42 155 -25 377 -25 630 
          
Kultur- och fritidsnämnden 2022 2023 2024 2025 
Ram -146 569 -148 351 -167 286 -168 959 
Generell kompensation -733 -2 967 -1 673 -1 690 
Kompensation kapitalkostnader -1 050 

   

Kompensation internränta, el och ny simhall 
 

-14 468 
  

Ingen ändring av kulturskolans avgifter 
 

1 000 
  

Kultur och fritidscheck, 800 kr/barn 6-18 år 
 

-2 500 
  

Ny ram -148 352 -167 286 -168 959 -170 648 
          
Skolnämnd 2022 2023 2024 2025 
Ram -932 729 -974 944 -1 020 870 -1 060 751 
Volymberäknad kompensation -19 965 -27 926 -20 881 -19 224 
Tillskott kvalitetssäkring skola -25 000 

   

Avgår tillfälliga tillskott 2750 
   

Tillskott skolsatsning 
 

-16 000 -19 000 -16 000 
Stärka resursskolor 

 
-1 000 

  

Införa daglig motion - pilotprojekt 
 

-1 000 
  

Ny ram -974 944 -1 020 870 -1 060 751 -1 095 975 
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Barn- och förskolenämnd 2022 2023 2024 2025 
Ram -520 554 -536 190 -546 582 -570 876 
Volymberäknad kompensation -4 886 -5 392 -5 294 -11 337 
Tillskott kvalitetssäkring av förskolan -15 000 

   

Avgår tillfälliga tillskott 4250 
   

Nej till gratis blöjor 
 

3 000 
  

Erbjuda 15 timmar förskola till barn till 
föräldralediga, studerande 

 
9 000 

  

Tillskott kvalitetssäkring av förskolan 
 

-16 000 -19 000 -16 000 
Två lokaler där kommunala dagmammor och 
privata kan samarbeta 

 
-1 000 

  

Ny ram -536 190 -546 582 -570 876 -598 213 
          
Kompetensnämnden 2022 2023 2024 2025 
Ram -41 047 -41 561 -42 516 -43 124 
Volymberäknad kompensation -514 -955 -608 -760 
Ny ram -41 561 -42 516 -43 124 -43 884 
          
Socialnämnden 2022 2023 2024 2025 
Ram -229 829 -226 201 -231 391 -233 947 
Volymberäknad kompensation -2 372 -5 190 -3 056 -3 526 
Ramjustering försörjningsstöd 6000 

   

Allmän föräldrautbildning i skolans regi, utökad 
Komet även efter 13 års ålder 

 
-1000 

  

Ramjustering 
 

2500 6500 8 000 
Ny ram -226 201 -229 891 -227 947 -229 473 
          
Familjerättsnämnden 2022 2023 2024 2025 
Ram -4 487 -4 535 -4 640 -4 702 
Volymberäknad kompensation -49 -104 -62 -73 
Ny ram -4 536 -4 639 -4 702 -4 775 
          
Omvårdnadsnämnden 2022 2023 2024 2025 
Ram -933 882 -920 230 -936 473 -958 737 
Volymberäknad kompensation 13 152 -22 243 -22 264 -24 636 
Tillskott kvalitetssäkring äldreomsorg, hemtjänst 
och LSS 

-10 000 
   

Avgår tillfälliga tillskott 10 500 
   

Nej till arbetsskor till anställda i äldreomsorg 
 

1000 
  

Språksatsning inom äldreomsorgen, 
kvalitetssäkring 

 
-4000 

  

Koordinator för barn med funktionsnedsättning 
 

-1000 
  

Ramjustering 
 

4000 0 
 

Ny ram -920 230 -942 473 -958 737 -983 373 
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Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2022 2023 2024 2025 
Ram -10 573 -10 626 -13 058 -13 188 
Generell kompensation -53 -256 -131 -132 
Tillskott klimat-/miljöhandläggare från 
kommunstyrelsen 

 
-1 826 

  

Överfört planintäkter till byggnadsnämnden 
 

-350 
  

Ny ram -10 626 -13 058 -13 189 -13 320 
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Driftbudget 2023-2025 (tkr) 
Sammanställning för styrelse och nämnder. 
 
 2022 2023 2024 2025 
Kommunstyrelsen -140 066 -144 303 -146 269 -148 265 
Revision -1 616 -1 848 -1 867 -1 886 
Byggnadsnämnden -7 808 -7 148 -7 219 -7 292 
Tekniska nämnden -23 765 -42 155 -25 377 -25 630 

Kultur- och fritidsnämnden -148 352 -167 286 -168 959 -170 648 

Skolnämnden -974 944 -1 020 870 -1 060 751 -1 095 975 

Barn- och förskolenämnden -536 190 -546 582 -570 876 -598 213 

Kompetensnämnden -41 561 -42 516 -43 124 -43 884 
Socialnämnden -226 201 -229 891 -227 947 -229 473 
Familjerättsnämnden -4 535 -4 640 -4 702 -4 775 
Omvårdnadsnämnden -920 230 -942 473 -958 737 -983 373 

Miljö- och hälsoskyddsnämnden -10 626 -13 058 -13 189 -13 320 

Summa -3 035 894 -3 162 770 -3 229 016 -3 322 735 
 
Resultatbudget 2023-2025 (mkr) 
 
mkr 2022 2023 2024 2025 
Verksamheten (intäkter/kostnader) -3 062 -3 260 -3 309 -3 410 
Avskrivningar -195 -185 -185 -185 
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0 
Verksamhetens nettokostnader -3 257 -3 445 -3 494 -3 595 
Skatteintäkter, generella statsbidrag och 
utjämning 3292 3 483 3 517 3 591 

Verksamhetens resultat 35 38 23 -4 
Finansiella intäkter och kostnader 59 32 65 79 
Resultat efter finansiella poster 94 70 88 75 
Extraordinära poster (netto) 0 0 0 0 
Årets resultat 94 70 88 75 
Resultat efter balanskravsjusteringar 94 70 88 75 

Resultat efter balanskravsjusteringar  
och synnerliga skäl 94 70 88 75 
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Investeringsbudget 2023 (tkr) 
 
 2023 
Kommunstyrelsen 100 000 
Digitalisering, kapitalinventarier 5000 
Ny skola Järvastaden 95 000 

  

Tekniska nämnden 185 000 
Fastighet 110 000 
Verksamhetsanpassningar  

Om- och nybyggnation  

Utemiljö  

Byggnad utvändigt tak  

Byggnad utvändigt övrigt  

Byggnad invändigt  

VA, VVS, kyl- och processmediesystem  

Ventilation  

Elsystem  

Tele, data, larm  

Övrig planerad upprustning  

Ombyggnad Vasalundshallen  

Stadsmiljö 25 000 
Gata och trafik  

Park och mark  

Renhållning  

Politiska satsningar 50 000 
Fastighet  

Energieffektiviseringar 7000 
Upprustning lek- och idrottsytor 4000 

Installera reservkraft så att det finns på samtliga 
Solnas äldreboenden 8000 

Installera solskydd, fjärrkyla, bergkyla, air 
condition på äldreboenden i Solna, anpassa 
lokaler 

8000 

  

Stadsmiljö  

Förbättra trafikmiljön, genomföra cykelplan, 
förbättra för gående 14 000 

Förbättra luft- och vattenkvaliteten 3000 
Återplantering av träd i stadsmiljön 4000 
Förbättra belysning i stadsmiljön 2000 
  
Kultur- och fritidsnämnden 3200 
Idrottsplatser, kapitalinventarier 3000 
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Konstverksamhet 200 
  

Skolnämnden 4000 
Kapitalinventarier 4000 

  

Barn- och förskolenämnden 1000 
Kapitalinventarier 1000 

  

Socialnämnden 100 
Kapitalinventarier 100 

  

Omvårdnadsnämnden 1500 
Kapitalinventarier 1500 

  

Summa 294 800 
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Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige tar del av nämndernas verksamhetsplaner 
och budgetar för 2023. 
 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att: 
 

• fastställa utdebitering för 2023 till 17,12 per skattekrona, 
• fastställa verksamhetsplan och budget 2023 med inriktning för 2024-2025 enligt 

förslaget ovan, 
• fastställa vision, övergripande mål, nämndmål, mått samt uppdrag för staden, styrelsen 

och nämnderna för 2023 enligt förslaget, 
• fastställa finansiella mål och ekonomiska ramar, inklusive drift- och 

investeringsbudget för styrelse och nämnder för 2023 enligt förslaget, 
• anta styrregler enligt förslaget och uppdra till kommunstyrelsen att vid behov fatta 

beslut om kompletteringar av styrreglerna under året, 
• anta riktlinjer för god ekonomisk hushållning enligt förslaget, 
• uppdra till styrelse och nämnder att justera sina verksamhetsbudgetar med anledning 

av ändringar i jämförelse med beslutade budgetar enligt kommunstyrelsens förslag i 
juni 2022, 

• uppdra till styrelse, nämnder, berörda företag och stadsdirektören med flera att 
verkställa de uppdrag och intentioner som framgår av förslaget, 

• uppdra till kommunstyrelsen, att i samverkan med nämnderna, vid behov föreslå 
revidering av nämndernas reglementen som en följd av verksamhetsförändringar, 

• uppdra till kommunstyrelsen att tillse att styrelse och nämnder redovisar verksamhets- 
och budgetuppföljningar till kommunfullmäktige per 30 april, 31 augusti 
(delårsrapport) och 31 december (årsredovisning), 

• uppdra till stadsdirektören att utarbeta tidplan och anvisningar för uppföljning 2023 
och för budgetarbetet 2024 med inriktning för 2025-2026. 

 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige därutöver besluta att från den 1 januari 2023: 
 

• anta byggnadsnämndens förslag till ändrad taxa för bygglov och detaljplaner, 
• anta byggnadsnämndens förslag till ändrad taxa för kart- och mätverksamhet, 
• anta tekniska nämndens förslag till ändrad taxa för upplåtelse av offentlig plats, 
• anta tekniska nämndens förslag till ändrad taxa för avfallshantering, 
• anta kultur- och fritidsnämndens förslag till ändrad taxa för biblioteksverksamhet, 
• anta kultur- och fritidsnämndens förslag till ändrad taxa för kulturverksamhet, 
• anta kultur- och fritidsnämndens förslag till ändrad taxa för idrott, 
• anta kultur- och fritidsnämndens förslag till ändrad taxa för bad, 
• anta barn- och förskolenämndens förslag till ändrad taxa för ansökan om tillstånd till 

fristående förskolor, 
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• anta socialnämndens förslag till ny taxa för tillsyn försäljning av tobaksfria 
nikotinprodukter, 

• anta miljö- och hälsoskyddsnämndens förslag till ändrad taxa för livsmedelskontroll, 
• anta miljö- och hälsoskyddsnämndens förslag till ändrad taxa för tillsyn enligt 

miljöbalken, 
• strålskyddsbalken och lagen om sprängämnesprekursorers områden. 

 

Finansiella mål och förutsättningar 
Utifrån de ekonomiska förutsättningarna samt lagreglerna om god ekonomisk hushållning för 
kommuner föreslås följande finansiella mål för Solna stad 2023-2025. 
 

 2023 2024 2025 
• Skattesatsen ska bibehållas på nuvarande nivå. (År 2022: 

17,12 per skattekrona). 
 

17,12 17,12 17,12 

• Resultat efter balanskrav och synnerliga skäl ska år 2023 
minst uppgå till 70 mkr (År 2022: budgeterat resultat 95 
mkr). 

70 88 75 

• Nettoinvesteringar ska inte överstiga 1 100 mkr över en 
rullande femårsperiod (År 2022: 1 100 mkr). 

1 100 1 100 1 100 

 
Därutöver gäller följande förutsättningar: 
 

• Internräntan föreslås för år 2023 att vara 1,25 procent. Det är en höjning med 0,25 
procentenheter jämfört med internräntan år 2022 som är 1,0 procent. 

• Beträffande interndebiteringar höjs interna lokalhyror och övriga interna avgifter med 
2,0 procent till år 2023, i enlighet med uppräkningen av de generella ramarna. Utöver 
uppräkning görs justering vid väsentliga förändringar i volymer, tjänsteinnehåll, 
standardhöjningar, hyresgästanpassningar med mera. 

• Planering pågår för den nya blivande lågstadieskolan i Järvastaden, som finansieras 
inom investeringsbudget för åren 2022-2024. Investeringen bedöms omfatta cirka 135 
mkr. 

• Planering pågår också för den blivande nya skolan i Huvudsta. Bedömningen är att 
byggnationen av skolan kan hanteras inom exploateringsverksamheten. Inga medel 
finns därför avsatta i investeringsbudgeten. 

• Kommunstyrelsen har beslutat om att bygga om Vasalunds simhall och övriga lokaler 
i byggnaden till nya idrottslokaler samt att renovera de tre befintliga idrottshallarna. 

• Investeringskostnaden för ombyggnaden och renoveringen bedöms uppgå till cirka 
100 mkr, vilken kommer att spridas på flera år. 

• Planering pågår också för att utveckla sopsugskapaciteten i Huvudsta kopplat till de 
nybyggnadsprojekt som planeras i Huvudsta. Bedömningen är att finansieringen 
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kommer att kunna ske inom exploateringsverksamheten och därför finns inga medel 
avsatta i investeringsbudgeten. 

 

Mål och uppdrag utifrån stadens vision 
I Solna stads styrsystem fastställer kommunfullmäktige en vision, övergripande mål för 
staden, ett antal nämndmål för respektive nämnd, uppdrag och ekonomiska ramar. Visionen 
och de övergripande målen ger uttryck för en politisk viljeinriktning för stadens framtida 
utveckling och nämndmålen pekar ut kommunfullmäktiges övergripande prioriteringar och 
strategiska ställningstaganden för respektive nämnd.  
 
Visionen föreslås gälla på lång sikt, de övergripande målen på fyra år och nämndmålen kan 
komma att omprövas varje år utifrån respektive nämnds utmaningar. 
 
Uppföljning av de övergripande målen, nämndmålen och uppdragen sker med hjälp av 
nyckeltal/mått och beskrivningar av aktiviteter. 
 
Vision och övergripande mål 
Den politiska viljeinriktningen för Solna stads framtida utveckling kommer till uttryck i en 
vision och fyra övergripande mål. Solna stads vision lyder på följande sätt: 
 
Solna ska vara en sammanhållen och levande stad, som växer och utvecklas hållbart för alla 
solnabor. Staden kännetecknas av trygghet och öppenhet, där allas potential tas tillvara. Vi 
erbjuder kunskap, kreativitet och upplevelser som ökar regionens attraktionskraft. 
 
Visionen bryts ner i fyra övergripande mål, som lyder på följande sätt: 
 
Solna stads verksamheter ska hålla god kvalitet och hushålla med stadens resurser. 
Alla verksamheter som Solna stad finansierar, oavsett utförare, ska hålla god kvalitet och 
hushålla med stadens resurser. Staden ska säkerställa att de insatta resurserna ger avsedda 
resultat i verksamheterna. Verksamheter inom välfärdens kärna ska prioriteras. 
Kvalitetsnivåer ska sättas och följas upp och utvärderas. Det ska vara ordning och reda i 
stadens ekonomi och verksamheterna ska hålla budget. Staden tar ansvar för framtidens 
välfärd genom att balansera kostnader för dagens verksamheter och behovet av att göra 
avsättningar för kommande investeringar. 
 
Solna ska växa ihop och utvecklas på ett ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbart 
sätt. 
Solna ska möta efterfrågan på att leva, bo och verka i staden med ett stort utbud av bostäder, 
arbetsplatser och service. Staden ska växa hållbart i en takt som staden och solnaborna mäktar 
med utifrån ett ekonomiskt, socialt och miljömässigt perspektiv. De möjligheter som 
tillväxten skapar ska tillvaratas samtidigt som stadens framtida ekonomi tryggas, viktiga 
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naturvärden säkras och jämlika livsvillkor skapas. Barriärer ska byggas bort och stadsdelarnas 
egna identiteter tas till vara och länkas ihop för att skapa en sammanhållen och levande stad. 
 
Solna ska vara en attraktiv och trygg stad att leva och verka i. 
Solna ska erbjuda en attraktiv och trygg miljö att leva och verka i. Här ska finnas tillgång till 
bra boende, stimulerande arbete och utbildningsmöjligheter, god service, trivsamma 
grönområden och goda kommunikationer. Stadsmiljön ska vara trygg och tillgänglig för alla, 
utan fysiska och sociala barriärer. Solnaborna ska kunna forma sina liv efter sina 
förutsättningar och trygga sin försörjning genom eget arbete. Den service som Solna stad 
finansierar ska finnas som ett naturligt stöd för de solnabor som behöver den under livets 
olika skeden.  
 
Solna stad ska vara en stad som kännetecknas av mångfald, kreativitet och upplevelser. 
Solna ska vara en mångsidig och upplevelserik stad, som ökar regionens attraktionskraft. Här 
ska storstadens puls samspela med det lugn som närheten till natur och vatten ger. Staden ska 
ha en internationell prägel och vara en mötesplats för människor med olika bakgrund, en 
importhamn för nya idéer och ett centrum för upplevelser. Här ska alla ges möjlighet att 
förverkliga sina livsdrömmar och allas potential tas tillvara i stadens och regionens 
utveckling. 
 

Nämnduppdrag 
 

• Kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda hur stadens trygghetsarbete ska fortlöpa 
efter att Trygghetsrådet läggs ned. 

• Kommunstyrelsen får i uppdrag att i samarbete med berörda nämnder genomföra en 
bullerkartläggning som täcker hela Solna. 

• Kommunstyrelsen får tillsammans med Norrenergi i uppdrag att arbeta fram en plan 
för hur verksamheten ska utvecklas. I uppdraget ska särskilt möjligheten till 
produktion av el finnas. 

• Kommunstyrelsen får i uppdrag att genom bolagsdirektivet till Norrenergi ge bolaget 
möjlighet att sälja utsläppsrätter om det är ekonomiskt fördelaktigt. 

• Kommunstyrelsen får i uppdrag att i dialog med närboende och tillsammans med 
berörda nämnder och externa aktörer driva ett utvecklingsarbete med inriktningen att 
omvandla Hagalunds centrum till en modern mötesplats. 

• Kommunstyrelsen och skolnämnden får i uppdrag att revidera skolförsörjningsplanen. 
• Kommunstyrelsen får i uppdrag att tillsammans med Bostadsstiftelsen Signalisten och 

tekniska nämnden ta fram en plan för att påskynda utbyggnaden av laddinfrastruktur. 
• Kommunstyrelsen och Råsunda Förstads AB får i uppdrag att avveckla bolaget 

Överjärva gård AB och föra över bolagets verksamhet till Råsunda Förstads AB och 
skolnämnden. 
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• Omvårdnadsnämnden får i uppdrag att utarbeta en anhörigpolicy som klargör hur 
staden kan erbjuda stöd till anhöriga som vårdar en närstående som är långvarigt sjuk, 
funktionsnedsatt eller äldre, och vad som krävs för att få tillgång till stödet. 

• Omvårdnadsnämnden får i uppdrag att genomföra en översyn av styrmodellen för 
hemtjänsten med inriktningen att skapa utrymme för den enskilde och 
biståndsbedömaren att planera beviljade insatser och tidsåtgång utifrån behov och 
önskemål. 

• Omvårdnadsnämnden får i uppdrag att ta fram en plan för digitalisering som svarar på 
vad som kan göras digitalt i gränssnitt mot kund. Planen ska också beröra vilka 
förändringar i förvaltningsinterna verksamhetssystem som behöver göras för att arbeta 
effektivare med den digitala tekniken. 

• Kultur- och fritidsnämnden får i uppdrag att i samarbete med Solnas idrottsföreningar 
inventera idrottsföreningarnas långsiktiga lokalbehov. 

SOLNA 
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 Att kommunfullmäktige tar del av nämndernas verksamhetsplaner och   
 budgetar för 2023.

 att kommunfullmäktige beslutar att:
 –  fastställa utdebitering för 2023 till 17,12 per skattekrona,
 –  fastställa verksamhetsplan och budget 2023 med inriktning för   
  2024-2025 enligt förslaget,
 –  fastställa uppdrag för staden, styrelsen och nämnderna för 2023 
  enligt förslaget,
 –  fastställa vision, övergripande mål, nämndmål enligt 
  kommunstyrelsens förslag,
 –  fastställa finansiella mål och ekonomiska ramar, inklusive 
  drift- och investeringsbudget för styrelse och nämnder för 2023 
  enligt förslaget,
 –  anta styrregler enligt kommunstyrelsens förslag och uppdra till 
  kommunstyrelsen att vid behov fatta beslut om kompletteringar av 
  styrreglerna under året,
 –  anta riktlinjer för god ekonomisk hushållning enligt 
  kommunstyrelsens förslag,
 –  uppdra till styrelse och nämnder att justera sina 
  verksamhetsbudgetar med anledningav ändringar i jämförelse med  
  beslutade budgetar enligt kommunstyrelsens förslag i juni 2022,
 –  uppdra till styrelse, nämnder, berörda företag och stadsdirektören  
  med flera att verkställa de uppdrag och intentioner som framgår 
  av förslaget,
 –  uppdra till kommunstyrelsen, att i samverkan med nämnderna, vid  
  behov föreslå revidering av nämndernas reglementen som en följd  
  av verksamhetsförändringar,
 –  uppdra till kommunstyrelsen att tillse att styrelse och nämnder 
  redovisar verksamhets- och budgetuppföljningar till 
  kommunfullmäktige per 30 april, 31 augusti (delårsrapport) och 
  31 december (årsredovisning),
 –  uppdra till stadsdirektören att utarbeta tidplan och anvisningar för  
  uppföljning 2023 och för budgetarbetet 2024 med inriktning för  
  2025-2026.
 – upphäva principen som gör att nämnderna varje år får i uppdrag att 
  ”hålla eller förbättra sin helårsprognos mot budget som redovisas i  
  delårsrapporten per augusti”.
 –  göra det möjligt att föra över eventuella outnyttjade delar av 
  investeringsbudgeten till efterföljande år. Exempelvis om planerade  
  investeringar inte hinns med under budgetåret.
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 Kommunfullmäktige föreslås att därutöver besluta 
 att från den 1 januari 2023:
 –  anta byggnadsnämndens förslag till ändrad taxa för bygglov och  
  detaljplaner, 
 –  anta byggnadsnämndens förslag till ändrad taxa för 
  kart- och mätverksamhet,
 –  anta tekniska nämndens förslag till ändrad taxa för upplåtelse av  
  offentlig plats,
 –  anta tekniska nämndens förslag till ändrad taxa för avfallshantering,
 –   anta kultur- och fritidsnämndens förslag till ändrad taxa för bad,   
  men att i övrigt inte justera några av de taxor som avser Kultur- och  
  fritidsnämndens verksamhet,
 –  anta barn- och förskolenämndens förslag till ändrad taxa för ansökan  
  om tillstånd till fristående förskolor,
 –  anta socialnämndens förslag till ny taxa för tillsyn försäljning av 
  tobaksfria nikotinprodukter,
 –  anta miljö- och hälsoskyddsnämndens förslag till ändrad taxa för 
  livsmedelskontroll,
 –  anta miljö- och hälsoskyddsnämndens förslag till ändrad taxa för 
  tillsyn enligt miljöbalken, strålskyddsbalken och lagen om 
  sprängämnesprekursorers områden.
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5

Inledning
I Liberalernas Solna står friheten i centrum och du ska kunna leva ditt liv på dina villkor. I 
Liberalernas Solna finns staden till för dig genom hela livet, från att du tar dina första steg 
till att du behöver omsorg på äldre dagar. I Liberalernas Solna satsar vi på en hög livskvali-
tet. Det handlar om att ta tillvara Solnas unika läge med storstadens puls, stora grönområ-
den och närheten till vattnet.
 
I Solna är alla människor välkomna och staden präglas av öppenhet och respekt oavsett va-
rifrån du kommer, vilken sexuell läggning eller könsidentitet du har, om du är troende eller 
inte. I Solna ska du helt enkelt få vara dig själv på dina villkor och vi kommer aldrig fråga 
varifrån du kommer. Det viktiga är vart du är på väg.
 
I Liberalernas Solna är det också viktigt att stadens verksamheter håller hög kvalitet. Du 
ska känna dig trygg med att lämna dina barn i förskolan. Du ska veta att dina barn når sin 
fulla potential i skolan och att de har goda möjligheter till en meningsfull fritid. I Solna ska 
du kunna ta dig fram på ett smidigt och säkert sätt oavsett färdmedel och vi tar hand om 
våra parker och byggnader. I Liberalernas Solna får du välja din omsorg på dina villkor och 
den dagen du känner att du behöver stöd för att klara din vardag ska du känna dig trygg 
med att du också får det.
 
Vi lovar inte allt åt alla och i tider av stor ekonomisk osäkerhet vore det också oansvarigt. 
Vi säger istället att kommunens kärnverksamheter är det som ska prioriteras. Vi föreslår 
också en oförändrad skattesats. Vi gör det med tanke på rådande världsläge med hög 
inflation, högre räntor att vänta samt höga priser på bland annat energi, drivmedel och 
livsmedel. Då är det viktigt att kommunens politiker tänker sig för en extra gång så att Sol-
naborna får behålla så mycket som möjligt av sina inkomster i den egna hushållsbudgeten. 



6

Vår lärande stad

Allt börjar med en bra skola och förskola. Det är därför vi säger: Skolan först!
Anledningen är att vi vill ge Solnas alla barn och ungdomar de bästa förutsättningarna för att kunna 
förverkliga sina egna mål och drömmar i livet och bli självständiga individer.

Liberalerna förstår att man måste prioritera och Liberalerna prioriterar därför skolan.
Vår skolpolitik utgår alltid ifrån att höja kunskapsresultaten och så även vår budget för 2023. En viktig del i 
detta arbete är därför en rejäl satsning på skolpengen. Skolpengen behöver höjas så pass mycket att löneut-
vecklingen inte behöver finansieras genom effektivisering på andra områden inom skolan. Skolpengen ska 
dock differentieras så att den höjs mest där behoven är som störst.

För Liberalerna är det också viktigt att de elever som är i behov av extra stöd i skolan också får det. Under 
den föregående mandatperioden inrättade vi särskilda undervisningsgrupper på varje skola, höjde det så 
kallade strukturtillägget och under hösten 2022 startades en central särskild undervisningsgrupp för de som 
behöver extra stöd under i princip hela skoldagen, kommunens egna så kallade resursskola. Vi anser att 
denna verksamhet kontinuerligt ska utvecklas och att strukturtillägget behöver höjas ytterligare.

Om vi ska förbättra kunskapsresultaten krävs också ändamålsenliga skollokaler. Detta är även en arbets-
miljöfråga för både elever och personal. Vi har rustat upp många av våra skolor och nu också på Liberalernas 
initiativ inrättat en skolupprustningsfond med drygt 500 miljoner. Nu behövs en plan för det fortsatta upp-
rustningsarbetet så att vi ser konkreta resultat.

En annan viktig faktor till höjda kunskapsresultat är att det råder studiero i skolan. Vi vill därför se mindre 
klasser i Solna, vi säger max 25 st elever i varje klass.

Ingen elev ska heller ska bli utsatt för mobbing eller trakasserier, mobilen ska vara avstängd under 
lektionstid och vi vill se så kallade förväntanskontrakt där vårdnadshavares, lärares och elevers 
ansvarsområden tydliggörs. Gällande mobbning och trakasserier är det också viktigt att vi fortsätter satsa på 
en bra och närvarande Elevhälsa samt att vi också bygger ut Ungdomsmottagningen.

För att uppmuntra elevers läsande är det viktigt att vi har skolbibliotek som är bemannade i större utsträck-
ning. Skolbibliotekarier har ett mycket viktigt pedagogiskt uppdrag och deras roll uppvärderas. 

Vi vill också se en fortsatt satsning på sociala mentorer, det är ett viktigt verktyg gällande att höja kun-
skapsresultaten och kan vara en viktig länk mellan skola, socialtjänst och hemmet.

Skola

     Vi föreslår:
  –  Max 25 elever i varje klass.
 – Anställ mer administrativ personal så att lärarna kan         
    vara lärare.
 –  Fler speciallärare och specialpedagoger.
 – Barn i behov av stöd ska få det i tid.
 – Bygga ut ungdomsmottagningen och satsa 
        ytterligare på Elevhälsan.
 – Rusta upp Solnas skolor inklusive skolgårdar.
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Vår lärande stad

Förskolan i Solna ska vara en plats där du vet att ditt barn är tryggt, får stimulans och att personalen 
som arbetar där har tillräckligt med tid och trivs. I och med att det kan vara tufft att få ihop livspusslet ska 
förskolan finnas där på dina villkor. Därför är det viktigt med flexibla lämnings- och hämtningstider samt att 
du som behöver omsorg på obekväm arbetstid ska kunna få det. Du som är föräldraledig med syskon ska 
även fortsättningsvis ha rätt till 30 timmar i veckan men här ska det också finnas en flexibilitet gällande när 
ditt barn kommer vara på plats. Vi vill också att man ska fortsätta med barngruppernas storlek, framför allt är 
detta viktigt i småbarnsgrupperna för att säkerställa en trygg anknytning under de första åren.

Det är också viktigt att vi har en bra arbetsmiljö, pedagoger och annan personal i förskolan ska ges goda 
förutsättningar. Konkurrensen om förskolepedagoger är väldigt hög i Stockholmsregionen och det är viktigt 
att Solna är en bra och attraktiv arbetsgivare. I detta ligger bland annat att personalen ska ges tillräckligt 
med tid för att kunna planera verksamheten. De som inte har pedagogisk utbildning ska erbjudas det.

Vi vet att många barn är alltför stillasittande idag vilket riskerar att leda till ohälsa. Därför är det viktigt att 
våra förskole- och skolgårdar uppmuntrar till lek och rörelse.

Förskolan

     Vi föreslår:
  –  Fortsätt minska barngruppernas storlek.
  –  Satsa på förskollärarna, Solna ska vara en attraktiv 
  arbetsgivare.
 – All personal ska ha pedagogisk utbildning och de som  
  inte har det idag ska erbjudas vidareutbildning.
 –  Rusta upp Solnas förskolor och förskolegårdar som är  
  utformade efter barnens behov.
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Vår lärande stad

Liberalerna har alltid tyckt att det är viktigt att Solna tar ett solidariskt ansvar för de som kommer som 
flyktingar till Sverige. Det ska vi göra även fortsättningsvis. Vi är dessutom dokumenterat duktiga på integra-
tionsarbete och många andra kommuner har blivit inspirerade av Solnas arbete. En viktig del i detta arbete är 
den så kallade Solnamodellen. Den bygger på att insatserna skräddarsys efter individens behov.  

Vi anser att det också är viktigt att kunna utvecklas genom hela livet och vår vuxenutbildning ska vara av 
god kvalitet. Du kanske behöver komplettera dina studier eller så vill du byta bana mitt i livet. Därför måste 
fler få plats på vuxenutbildningen än idag. Utbildningar inom bristyrken ska särskilt prioriteras.
  
Vi liberaler vill att staden aktivt ska uppmuntra individer som fått uppehållstillstånd att integreras i sam-
hället. Det är minst lika viktigt som det första mottagandet. Vi vill främja ett inkluderande samhälle där var 
och en kan delta och bidra. En liberal integrationspolitik syftar till att ge var och en de verktyg som behövs 
för att växa som individ, försörja sig själv, hitta en bostad och fullt ut ta del av samhället. 

Möten människor emellan skapar nätverk, gemenskap och bidrar på ett ovärderligt sätt till kunskaper om 
hur vårt samhälle fungerar. Föreningslivet är ett bra komplement till övriga integrationsinsatser och är något 
vi liberaler vill verka för, så att nyanlända snabbare kommer i jobb och in i ett socialt sammanhang. 
Liberalerna vill också att det erbjuds ”medborgarutbildning” om Solna till människor som kommer till Sverige 
som vuxna och inte har något naturligt ställe att lära sig om hur lokalsamhället fungerar. Den ska komplettera 
den samhällsinformation för nyanlända som vi vill ska vara obligatorisk. Utbildningen ska också ta upp sociala 
koder och förväntningar vi har på varandra. Det finns viktiga ideella satsningar för att skapa möten mellan 
nyanlända och etablerade Solnabor som vill dela med sig av sin stad och sig själva. Vi vill utveckla och stöd-
ja detta, och göra det möjligt för verksamheterna att etablera sig på fler ställen än stadsbiblioteket i Solna 
centrum. 

För dig som är vuxen eller är ny i Solna

     Vi föreslår:
  –  Fortsätt utveckla Solnamodellen.
  –  Inrätta fler platser inom vuxenutbildningen.
 – Inrätta en ”medborgarutbildning” för de som kommer  
  som vuxna invandrare till Solna.
 –  Stötta föreningslivet vilka fyller en viktig roll i 
  integrationsprocessen.
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Vår levande stad

Vi vill se ambitiösa satsningar på en utbyggd barn- och ungdomsidrott. Idrotts- och föreningslivet är en 
viktig del av stadens civilsamhälle och många är de som ideellt utför ett fantastiskt arbete för våra barn- och 
unga veckans alla dagar. Du som är ung ska bjudas goda förutsättningar att kunna ägna dig åt din idrott eller 
fritidssysselsättning och det är därför av yttersta vikt att staden fortsätter satsa på att bygga ut våra anlägg-
ningar. En ambitiös satsning på idrott- och föreningsliv ska också ses som en viktig del i vårt förebyggande 
sociala arbete. I och med att de ekonomiska förutsättningarna kan se väldigt olika ut för en familj vill vi se en 
utveckling av det som heter ”Sport o lek”, där ska du gratis kunna låna sport- och fritidsutrustning. Det fyller 
en viktig funktion eftersom fler då får en möjlighet att utöva en fritidssysselsättning.
 
Vi behöver också bredda vårt utbud, alla barn och unga är inte intresserade av idrott i traditionell mening 
därför vill vi se andra arenor där man kan mötas, gärna över generationsgränser såsom gaming, skejting och 
parkour. Det är även viktigt att vi lyfter specifikt tjejers idrottande då det är en jämställdhetsfråga. Liberalerna 
vill också se fler mötesplatser för unga, det man i dagligt tal brukar benämna fritidsgårdar. Dessa mötesplat-
ser ska kvalitetssäkras så att alla känner sig välkomna oberoende av sexuell läggning eller könsidentitet.

Vi behöver också se till de minsta barnens behov på så sätt att vi behöver rusta upp våra lekparker. Samti-
digt är det viktigt att våra lekparker är utformade med hänsyn till att barn har olika behov och det ska finnas 
tydligt beskrivet på Solna stads hemsida vad som finns i respektive lekpark.
 
Utöver idrotten så måste också kulturen få ta plats i Solna, det är en viktig del av den personliga utveck-
lingen och bildningen. Du som vill ska kunna utöva en estetisk verksamhet av hög kvalitet i Kulturskolan. Vi 
tror inte på att sänkta avgifter generellt sett är rätt väg att gå men gärna att vi utökar vår prova på-verksam-
het och tar Kulturskolan ut i våra andra verksamheter. Liberalerna vill också se vad vi kallar en kulturintroduk-
tion, dvs att du under skoltid ska vara garanterad att ta del av olika kulturupplevelser. Det kan exempelvis 
vara ett besök på Confidencen eller en teaterupplevelse. Vi är även öppna för fler muralmålningar i Solna 
samt en öppen graffitivägg då vi tycker det är viktigt att fler konstnärliga uttryck får ta plats.

Kultur, fritid och idrott

     Vi föreslår:
  –  Fortsätt att bygga ut våra anläggningar – alla barn och unga som vill   
  idrotta ska kunna göra det.
  –  Konvertera Vasalundsbadet och Vasalundshallen till ett centrum   
  för inomhusidrott.
 – Bygg ett idrottens hus i Skytteholm. Vi föreslår därför ett 
  utredningsuppdrag för att kartlägga behov och besluta om utformning  
  med sikte på invigning under mandatperioden. Detta arbete ska ske med  
  berörda parter inklusive Solna SAM.
 – Rusta upp Solnahallen samt Skytteholms IP.
 –  Frysning av taxenivåer inom kultur och fritid.
 – Anställ fler pedagoger inom kulturskolan.
 – Utveckla sport och lek till en permanent inrättning.
 – Fler mötesplatser för unga, befintliga ska HBTQ-certifieras.
 – Möjliggör för gaming inom fritidsutbudet.
 –  Anlägg en bana för parkour. 
 – Anlägg tre stycken skateparker.
 – Rusta upp våra lekparker.
 – Möjliggör för vinterbadning vid Huvudsta strandbad.
 –  Inrätta en utomhusscen vid Vattentornet i Hagalund.
 – Ersätt de tolv stulna skulpturerna med nya. 
 – Fler muralmålningar i Solna samt en öppen graffitivägg.
 – Rusta upp Överjärvas bebyggelse.



Vår stad för hela livet

Det är viktigt att den som av någon anledning hamnar utanför samhällets skyddsnät får stöd och får det i 
tid. Detsamma gäller för barn och ungdomar som far illa, antingen för att de själva tillfälligt hamnat snett eller 
för att vårdnadshavarna brister i omsorgen. Socialtjänsten ska garanteras goda förutsättningar för att kunna 
bedriva ett gott arbete.

En mycket viktig del i socialtjänstens arbete är det förebyggande arbetet. Därför vill vi se en utökad sam-
handling mellan skola, socialtjänst samt fritiden i Solna. Det är på detta sätt vi har en möjlighet att jobba så 
att det med rätt insatser kan förhindras att bli problem. Liberalerna vill därför också se fältassistenter i Solna. 
De har en unik möjlighet att bedriva uppsökande arbete och bygga upp långvariga relationer med unga. Vi 
vill att dessa fältassistenter även ska arbeta dagtid eftersom sociala problem inte bara uppstår under kvällen 
eller på natten. Dock anser vi att det finns stora fördelar att lokalisera detta till våra mötesplatser för unga 
som har en unik möjlighet till relationsskapande. En viktig del i det förebyggande arbetet är att säkerställa 
att vi har goda relationer med civilsamhället, exempelvis våra Nattvandrare eller annat föreningsliv. Vi lägger 
därför denna satsning under Kultur- och fritidsnämnden.
 
I dagens samhälle är våld i nära relationer alltför utbrett och Kvinnojouren Agera gör ett ovärderligt arbe-
te, därför har kommunen ett ansvar att säkerställa deras verksamhet utifrån ett långsiktigt perspektiv.

Även du som är man och blir utsatt för våld i nära relation ska givetvis också mötas av en socialtjänst som 
tar din situation på allvar samt erbjuder stöd och hjälp.

Liberalerna vill också att modellen Bostad först införs, den fokuserar i första hand på den som har ett 
missbruk och menar att en stabil boendesituation är en förutsättning för att kunna ta tag i sitt missbruk. Den 
har införts på ett flertal håll runt om i landet med framgångsrikt resultat och vi menar att den också ska intro-
duceras i Solna.

Sociala frågor

     Vi föreslår:
  –  Inrätta fältassistenter.
  –  Inrätta samverkan mellan skola, socialtjänst och fritid.
 – Inför modellen Bostad först.
 –  Garantera kvinnojouren Ageras verksamhet.

10

□□ 
■ □ 
[] I 
[] □ 
[] 

[] . Il 



Vår stad för hela livet

Liberalerna anser att det är viktigt att du själv får utforma ditt liv som du själv vill leva och det ska gälla 
hela livet. Det måste vara slut med ålderismen där vi ser äldre som en homogen grupp, så är det inte. Utan 
du har precis som vem som helst egna drömmar och behov.

Idag vill många bo hemma så länge som möjligt och då ska man givetvis kunna få göra det. Du som vill bo 
hemma och behöver stöd av hemtjänsten ska också kunna vara säker på att möta en hemtjänst av hög kvali-
tet som är utformad efter dina önskningar och premisser.
 
Idag kan du som brukare få besök av väldigt många personer inom hemtjänsten. Det menar vi är fel då 
det kan skapa otrygghet. Det är också en viktig fråga för vår viktigaste resurs - personalen då vi behöver 
minska andelen timanställda så att de får tryggare anställningar.
 
När du sedan önskar ska det finnas särskilda boenden med olika inriktningar och profiler. Det kan gälla 
språklig och kulturell kompetens eller om du exempelvis är HBTQI-person. Vid ansökningar om att få komma 
till ett vård- och omsorgsboende ska hög ålder beaktas i högre utsträckning än idag. Vi ser gärna att du som 
fyllt 85 år ska få komma till ett särskilt boende om du så vill och önskar.  

För många är måltiderna en källa till glädje och utöver att fylla de rent kroppsliga behoven är det också en 
stund för samvaro och umgänge. Maten som våra äldre serveras ska hålla hög kvalitet inte bara näringsmäs-
sigt utan också vara lagade på bra råvaror, vara varierad och vara estetiskt tilltalande. 

Ofrivillig ensamhet bland äldre är ett stort samhällsproblem. Många äldre lever också med psykisk ohälsa. 
Därför är det väldigt viktigt att vi ha fler mötesplatser för äldre, gärna också platser där man kan mötas över 
generationsgränserna.

Som anhörigvårdare drar man många gånger ett tungt lass och det är viktigt att dessa är medvetna om 
vilket stöd man som anhörig kan få av kommunen. Anhörigvårdare avlastar också kommun och region och 
det ska vara en generös bedömning vid exempelvis ansökan om korttidsboende.

I samarbete med regionen vill Liberalerna också se att det inrättas så kallade Äldrevårdscentraler, dessa ska 
ha en specifikt hög kompetens gällande sjukdomar som kommer utav åldrande.

En viktig del av omvårdnadsnämnden rör människor med funktionsnedsättningar. Det handlar om LSS 
och när Försäkringskassan sviker måste kommunen finnas som en garant så att människor inte hamnar i kläm. 
Vi vill också att du som har behov av ledsagning ska få styra din tilldelning i större utsträckning än idag.

Omsorg

     Vi föreslår:
  –  Är du 85 + år ska du om du vill och önskar beviljas plats  
  på vård- och omsorgsboende.
  –  Ha en mindre andel timanställda inom hemtjänsten.
 – Måltidslyft inom äldreomsorgen.
 –  Utveckla våra mötesplatser för att motverka den 
  ofrivilliga ensamheten. 
 – Ge våra anhörigvårdare mer stöd.
 – Mer generös tilldelning av ledsagning.
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Vår tillgängliga stad

Tekniska nämnden är den nämnd som ansvarar för många av de funktioner som rör en tillgänglig stad. Det 
handlar exempelvis om snöröjning som behöver fungera bättre än vad det gör idag. Vi behöver också ta 
hand om våra gator, gång- och cykelbanor på ett mer omsorgsfullt sätt. Liberalerna vill därför se en Potthåls-
garanti, dvs det är inte acceptabelt med gropar på våra vägbanor eftersom dessa riskerar att skada både 
människor och egendom.

Vi säger också att det är viktigt att vi visar mer omsorg om våra grönområden, parker, och planteringar. 
Vi ska också satsa mer på belysning av olika slag. Det handlar helt enkelt om att en snygg stad också blir en 
mer trygg stad.

I Solna ska du enkelt kunna ta dig fram oavsett vilket transportsätt du föredrar. Vi vill se en gångplan 
samt fortsatta satsningar på cykelvägar. Väljer du bilen ska det var enklare att parkera i Solna än vad det är 
idag, exempelvis vill vi undersöka möjligheten att konvertera företagsparkeringar till boendeparkering kvälls- 
och nattetid samt justera servicetiderna.

Vi vill också se en tillgänglighetsinventering. Den ska inbegripa alla våra egna fastigheter och ge förslag på 
hur man ökar tillgängligheten.

En del i att öka tillgängligheten handlar också om att den demokratiska insynen och påverkan. Vi vill 
därför att man inför medborgarförslag, det är ett konkret sätt för Solnas invånare att reellt kunna påverka vad 
som händer i Solna. På så sätt får vi också en större chans att plocka upp förslag på förbättringar i staden. 
Vi vill också att man uppgraderar våra webbsändningar från kommunfullmäktiges sammanträden samt ser 
över våra webverktyg så att de är tillgängliga för alla människor oavsett funktionalitet. Idag saknas också en 
hörselslinga i KF-salen vilket bör installeras omgående.

En annan viktig funktion att lyfta är kommunrevisionen vars uppdrag vi vill utöka och med det också ge 
höjda anslag.

     Vi föreslår:
  –  Uppgradera snöröjningen.
  –  Satsa mer på belysning.
 – Vårda våra grönområden, fler planteringar.
 –  Inför en potthålsgaranti.
 – Ta fram en gångplan.
 – Gör en helhetsöversyn gällande parkering med syfte att  
  skapa fler samt använda befintliga på ett mer 
  effektivt sätt.
 – Gör en tillgänglighetsinventering.
 – Inrätta medborgarförslag.
 – Se över webbsändningar, webbverktyg samt 
  tillgängligheten i KF-salen.
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Vår hållbara stad

Liberalerna har under lång tid sagt att Solna ska expandera men inte explodera. Solna är en attraktiv 
kommun som många vill bosätta sig i. Därför är det viktigt att vi fortsätter bygga och då framför allt bostäder, 
både hyresrätter och bostadsrätter. Det är också viktigt att vi bygger större bostäder eftersom det finns ett 
behov av det. Samtidigt har vi som kommun ett ansvar att se till att det som byggs gör det på ett miljömäs-
sigt hållbart sätt samt har en gestaltning som är estetiskt tilltalande.

Samtidigt är det av yttersta vikt att vi håller efter och förvaltar våra egna nuvarande byggnader. Det är 
en fråga som rör både ekonomi och klimat.

Gällande klimatet är det viktigt att Solna nu tar ett rejält kliv mot framtiden och satsar på utbyggd 
laddinfrastruktur. Vi vill också se solceller på stadens egna fastigheter där det är möjligt. Solna är omgivet av 
vatten och det är därför angeläget att vi vårdar våra vattenmiljöer.

Men hållbarhet handlar också om att vi måste ha en trygg och stabil organisation med tillhörande 
verksamheter och Liberalernas politiska intention är att öka robustheten i välfärden, d v s att den ordinarie 
verksamheten ska fortsatt fungera även vid betydande samhällsstörningar. 

Arbetet ska vila på ansvarsprincipen, att stadens ordinarie verksamhetsansvariga fortsätter att vara ansvari-
ga i kris. Stadens områdesansvar måste därför definieras tydligare och säkras. Ansvaret för att stärka robust-
het och beredskap måste involvera många olika kompetenser och det politiska ansvaret behöver eventuellt 
klargöras i reglementen och styrdokument.

Överjärva gård förtjänar ett eget omnämnande. Liberalerna har arbetat länge för att denna ska rustas 
upp och ges de förutsättningar den så väl förtjänar. Mycket är på gång men mer behöver hända. Vi vill se 
en systematisk plan med finansiering för att rusta upp de byggnader som finns så att den verkligen blir den 
fantastiska plats den är ämnad att vara. Överjärva gård har potential att locka besökare från hela Stockholms-
området och både vara en plats för rekreation men också kultur, bildning och andra närliggande upplevelser.

     Vi föreslår:
  –  Bygg fler större bostäder i olika upplåtelseformer.
  –  Genomför Liberalernas Hagalundsstrategi 2.0 med bland annat 
  försiktig förtätning med 700 bostäder, nytt centrum, nytt torg och  
  en allmän upprustning av hela området.
 – I stället för att invänta ytterligare bostadsbyggande i 
  Nya Ulriksdal, bygg den utlovade stadsdelsparken inkl. exempelvis  
  lekplats, utegym och hundrastgård.
 –  Gå vidare med planerna på aktivitetsytor vid Annelund och 
  Brunnsvikens västra strand (inklusive ett strandbad) även om 
  fastigheten inte bebyggs med föreslaget kontor. 
 – Staden ska ha goda kunskaper om risker och sårbarheter, som kan  
  påverka stadens verksamhet och konsekvenserna för den egna 
  verksamheten ska analyseras. Staden ska också ha en planering för  
  hur den skall hantera konsekvenserna av en extraordinär händelse.
 – Fortsätt upp Vinterträdgården och Gula villan vid Överjärva gård  
  och gör dem tillgängliga för restaurang, café, konserter, uthyrning  
  och liknande publik verksamhet.
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Uppdrag till kommunstyrelsen
 –  Fler mötesplatser för unga, befintliga ska 
  HBTQ-certfieras.
 –  Möjliggör för gaming inom fritidsutbudet.
 –  Anlägg en bana för parkour.
 –   Anlägg tre stycken skateparker i Solna.
 –  Möjliggör för vinterbadning vid Huvudsta strandbad.
 –  Inrätta en utomhusscen vid vattentornet i Hagalund.
 –  Inrätta en “medborgarutbildning” för de som kommer  som 
  vuxna invandrare till Solna.
 –  Utveckla våra mötesplatser för att motverka den 
  ofrivilliga ensamheten.
 –  Ta fram en gångplan.
 –  Gör en helhetsöversyn gällande parkering med syfte att skapa  
  fler samt använda befintliga på ett mer 
  effektivt sätt.
 –  Gör en tillgänglighetsinventering.
 – Inrätta medborgarförslag.
 –  Genomför Liberalernas Hagalundsstrategi 2.0 med bland annat  
  försiktig förtätning med 700 bostäder, nytt centrum, nytt torg  
  och en allmän upprustning av hela området.
 –  I stället för att invänta ytterligare bostadsbyggande i Nya 
  Ulriksdal, bygg den utlovade stadsdelsparken inkl. exempelvis  
  lekplats, utegym och hundrastgård. 
 –  Gå vidare med planerna på aktivitetsytor vid Annelund   
  och Brunnsvikens västra strand (inklusive ett strandbad)   
  – även om fastigheten inte bebyggs med föreslaget kontor. 
 –  I dialog med berörda nämnder, boende, fastighetsägare, 
  föreningsliv, näringsidkare och övriga externa aktörer driva 
  ett utvecklingsarbete med inriktningen att modernisera och   
  utveckla Hagalund i ett arbete som inkluderar en 
  försiktig förtätning.
 –  Göra en översyn av tider för servicedagar så att de    
  begränsas till vardagar 08-18, att överväga markering av 
  parkeringsrutor på platser där det leder till att fler bilar får   
  plats längs en given sträcka samt att möjliggöra att parkerings-  
  och garageplatser i högre utsträckning samutnyttjas mellan   
  kontorshyresgäster och boende.



Särskilda politiska satsningar, driftsbudgeten:

*Kultur- och fritidsnämnden
        2023  2024  2025
Öka LOK-stödet      0,5 milj
Utöka antalet kulturskoleplatser   1,2 milj
Lönelyft kulturskolelärare    1 milj
Förstärkning: Uppsökande arbete   1 milj
Etablera kulturskolefilial i Järvastaden  1 milj  2 milj  1 milj
Öppna fritidsgård i Järvastaden   0,6 milj 2 milj  2 milj

Skolnämnden
        2023  2024  2025
Tillskott skolsatsning     25 milj 30 milj 20 milj

Förskolenämnden
        2023  2024  2025
Tillskott       6 milj  10 milj

Tekniska nämnden
        2023  2024  2025
Tillskott för gatuunderhåll/potthålsgaranti 4 milj

Kommunrevisionen
        2023
Ramjustering       0,7 milj
 
För att finansiera ovanstående satsningar över en treårsperiod föreslår vi dels att över-
skottsmålet sänks, vilket ger 20 miljoner (vilket är lika mycket som majoriteten föreslår) och 
dels att budgetramarna för Socialnämnden och Omvårdnadsnämnden sänks vilket ger 23 
miljoner kronor.

*Detta bygger på en frysning av taxor gällande idrott, kulturskola, kulturverksamhet, biblio-
tek samt att man inte öppnar en Fritidsbank.

Liberalerna vill att principen som gör att “nämnderna får i uppdrag att hålla eller förbättra 
sin helårsprognos mot budget som redovisas i delårsrapporten per augusti 2022” upphävs.
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Särskilda politiska satsningar, Investeringsbudget
Vi lyfter ramen för investeringar under en 5-årsperiod från den nuvarande 1.100 miljoner till 
1.200 miljoner kronor för att möjliggöra investeringar i Vasalundshallen, Vasalundsbadet, Solna-
hallen samt Skytteholms idrottsplats (IP). 
Inom detta nya investeringsutrymme vill Liberalerna också se solpaneler på kommunens alla 
byggnader där så är möjligt samt en satsning på utbyggd laddinfrastruktur.
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Ekonomi 

Resultatbudget  

mkr 2022 2023 2024 2025 

…         

Resultat efter finansiella poster 95 65 70 75 

Extraordinära poster (netto) 0 0 0 0 

Årets resultat 95 65 70 75 

Resultat efter balanskravsjusteringar 95 65 70 75 

Resultat efter balanskravsjusteringar och 
synnerliga skäl 

95 65 70 75 

 

  

Driftbudget 

Tkr 2022 2023 2024 2025 

Kommunstyrelsen -140 066 -144 303 -146 269 -148 265 

Revision -1 616 -2 548 -2 566 -2 585 

Byggnadsnämnden -7 808 -7 148 -7 220 -7 292 

Tekniska nämnden -23 765 -43 155 -23 397 -23 641 

Kultur- och fritidsnämnden -148 352 -171 087 -176 775 -181 480 

Skolnämnden -974 944 -1 027 870 -1 078 751 -1 117 975 

Barn- och förskolenämnden -536 190 -547 582 -562 876 -574 213 

Kompetensnämnden -41 561 -42 516 -43 124 -43 884 

Socialnämnden -226 201 -226 391 -229 447 -226 973 

Familjerättsnämnden -4 535 -4 640 -4 702 -4 775 

Omvårdnadsnämnden -920 230 -936 473 -958 737 -977 373 

Miljö- och hälsoskyddsnämnden -10 626 -13 058 -13 188 -13 320 

Summa -3 035 894 -3 166 771 -3 247 052 -3 321 776 
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Driftbudget per nämnd 

Tkr         

Kommunstyrelsen 2022 2023 2024 2025 

Ram -123 052 -95 135 -95 634 -97 020 

Generell kompensation -1 084 -1 875 -1 385 -1 408 

Brandförsvar -34 931 -38 669 -39 249 -39 838 

Tillskott klimatfrämjande åtgärder -1 000       

Överfört ledningsrätter från byggnadsnämnden 2 000       

Avgår utökad medelsreserv 28 000       

Kompensation klimat-/miljöhandläggare till miljö- och 
hälsoskyddsnämnden 

  1 826     

Överfört planintäkter till byggnadsnämnden   -450     

Medelsreserv -10 000 -10 000 -10 000 -10 000 

Ny ram -140 066 -144 303 -146 269 -148 265 

          

Revision 2022 2023 2024 2025 

Ram -1 608 -1 616 -2 548 -2 566 

Generell kompensation -8 -32 -18 -19 

Majoritetens ramjustering   -200     

L: Tillkommande ramjustering    -700     

Ny ram -1 616 -2 548 -2 566 -2 585 

          

Byggnadsnämnden 2022 2023 2024 2025 

Ram -5 769 -7 808 -7 148 -7 220 

Generell kompensation -39 -140 -71 -72 

Överfört ledningsrätter till kommunstyrelsen -2 000       

Överfört planintäkter från kommunstyrelse och miljö- och 
hälsoskyddsnämnden 

  800     

Ny ram -7 808 -7 148 -7 220 -7 292 

          

Tekniska nämnden 2022 2023 2024 2025 

Ram -16 341 -23 765 -43 155 -23 397 

Generell kompensation -77 -475 -242 -244 

Avgår tillfälliga tillskott 1 000       

Tillskott förbättrad luftkvalitet -1 000       

Tillskott förstärka skötsel i Råstasjöns och Igelbäckens 
naturreservat 

-1 000       

Kompensation kapitalkostnader -6 347       

Kompensation internränta och el   -14 915     

Ramjustering avgiftstaxa     20 000   

L: Tillskott för gatuunderhåll/potthålsgaranti   -4 000     

Ny ram -23 765 -43 155 -23 397 -23 641 

          

Kultur- och fritidsnämnden 2022 2023 2024 2025 

Ram -146 569 -148 352 -171 087 -176 775 

Generell kompensation -733 -2 967 -1 688 -1 705 

Kompensation kapitalkostnader -1 050       

Kompensation internränta, el och ny simhall   -14 468     

L: Tillskott höjning av LOK-stöd   -500     

L: Utöka antal elevplatser i Kulturskolan (fler lärare)   -1 200     

L: Lönelyft för lärare i Kulturskolan   -1 000     

L: Tillskott för uppsökande verksamhet (motsv. 
fältassistenter) 

  -1 000     

L: Etablera filial för Kulturskolan i Järvastaden   -1 000 -2 000 -1 000 

L: Tillskott för fler mötesplatser för ungdomar i bl.a. 
Järvastaden 

  -600 -2 000 -2 000 

Ny ram -148 352 -171 087 -176 775 -181 480 
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Skolnämnd 2022 2023 2024 2025 

Ram -932 729 -974 944 -1 027 870 -1 078 751 

Volymberäknad kompensation -19 965 -27 926 -20 881 -19 224 

Tillskott kvalitetssäkring skola -25 000       

Avgår tillfälliga tillskott 2 750       

L: Tillskott skolsatsning   -25 000 -30 000 -20 000 

Ny ram -974 944 -1 027 870 -1 078 751 -1 117 975 

          

Barn- och förskolenämnd 2022 2023 2024 2025 

Ram -520 554 -536 190 -547 582 -562 876 

Volymberäknad kompensation -4 886 -5 392 -5 294 -11 337 

Tillskott kvalitetssäkring av förskolan -15 000       

Avgår tillfälliga tillskott 4 250       

L: Tillskott    -6 000 -10 000   

Ny ram -536 190 -547 582 -562 876 -574 213 

          

Kompetensnämnden 2022 2023 2024 2025 

Ram -41 047 -41 561 -42 516 -43 124 

Volymberäknad kompensation -514 -955 -608 -760 

Ny ram -41 561 -42 516 -43 124 -43 884 

          

Socialnämnden 2022 2023 2024 2025 

Ram -229 829 -226 201 -226 391 -229 447 

Volymberäknad kompensation -2 372 -5 190 -3 056 -3 526 

Ramjustering försörjningsstöd 6 000       

L: Ramjustering   5 000   6 000 

Ny ram -226 201 -226 391 -229 447 -226 973 

          

Familjerättsnämnden 2022 2023 2024 2025 

Ram -4 487 -4 535 -4 640 -4 702 

Volymberäknad kompensation -49 -104 -62 -73 

Ny ram -4 535 -4 640 -4 702 -4 775 

          

Omvårdnadsnämnden 2022 2023 2024 2025 

Ram -933 882 -920 230 -936 473 -958 737 

Volymberäknad kompensation 13 152 -22 243 -22 264 -24 636 

Tillskott kvalitetssäkring äldreomsorg, hemtjänst och LSS -10 000       

Avgår tillfälliga tillskott 10 500       

L: Ramjustering   6 000   6 000 

Ny ram -920 230 -936 473 -958 737 -977 373 

          

Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2022 2023 2024 2025 

Ram -10 573 -10 626 -13 058 -13 188 

Generell kompensation -53 -256 -131 -132 

Tillskott klimat-/miljöhandläggare från kommunstyrelsen   -1 826     

Överfört planintäkter till byggnadsnämnden   -350     

Ny ram -10 626 -13 058 -13 188 -13 320 
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Investeringsbudget 

Tkr 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

Kommunstyrelsen 5 400 100 000 35 000 5 000 5 000 5 000 

Byggnadsnämnden 100 0 0 0 0 0 

Tekniska nämnden 170 600 183 000 145 000 145 000 145 000 145 000 

Kultur- och fritidsnämnden 4 200 153 200 3 200 3 200 3 200 3 200 

Skolnämnden 5 000 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 

Barn- och förskolenämnden 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 

Kompetensnämnden 100 0 0 0 0 0 

Socialnämnden 200 100 100 100 100 100 

Familjerättsnämnden 100 0 0 0 0 0 

Omvårdnadsnämnden 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 

Miljö- och hälsoskyddsnämnden 100 0 0 0 0 0 

Summa 188 300 442 800 189 800 159 800 159 800 159 800 

Anm: I tekniska nämndens budget ingår även affärsverksamhetens investeringar. Den förändrade 
gränsdragningen mellan investering och drift innebär lägre behov och därmed belopp för flertalet nämnder år 
2023 och framåt jämfört med år 2022. 

Taket för investeringar över rullande 5års-period höjs med upp till 150 miljoner beroende på att investeringarna 
under 2023 föreslås öka med 150 miljoner (i KFN). Exakt till vilket belopp taket höjs beror på hur stora 
investeringarna har varit under åren 2019-2022 och hur nära taket man ligger med planerade investeringar under 
åren 2023-2027. 
 

Investeringsbudget per nämnd 

Tkr 2023 

Kommunstyrelsen 100 000 

Digitalisering, kapitalinventarier 5 000 

Ny skola Järvastaden 95 000 

  

Tekniska nämnden 183 000 

Fastighet 110 000 

Verksamhetsanpassningar  

Om- och nybyggnation  

Utemiljö  

Byggnad utvändigt tak  

Byggnad utvändigt övrigt  

Byggnad invändigt  

VA, VVS, kyl- och processmediesystem  

Ventilation  

Elsystem  

Tele, data, larm  

Övrig planerad upprustning  

Ombyggnad Vasalundshallen  

Stadsmiljö 25 000 

Gata och trafik  

Park och mark  

Renhållning  

Politiska satsningar 48 000 

Fastighet  

Energieffektiviseringar 10 000 

Upprustning lek- och idrottsytor 18 000 

Stadsmiljö  

Förbättra trafikmiljön  15 000 

Förbättra luft- och vattenkvaliteten 5 000 

  

Kultur- och fritidsnämnden 153 200 

Idrottsplatser, kapitalinventarier 3 000 

Konstverksamhet 

Fullfölj planerade ombyggnad/modernisering av Vasalundsbadet, Vasalundshallen, Solnahallen och Skytteholms IP 

200 

150 000 

  

Skolnämnden 4 000 

Kapitalinventarier 4 000 

  

Barn- och förskolenämnden 1 000 
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Tkr 2023 

Kapitalinventarier 1 000 

  

Socialnämnden 100 

Kapitalinventarier 100 

  

Omvårdnadsnämnden 1 500 

Kapitalinventarier 1 500 

  

Summa 442 800 

Anm: Investeringarna om totalt 150 miljoner i Vasalundsbadet, Vasalundshallen, Solnahallen och Skytteholms IP 
kan troligen inte utföras i sin helhet under 2023. I realiteten fördelas dessa över 2023, 2024 och eventuellt också 
2025. 

Ombyggnaden av Vasalundsbadet är redan påbörjad varför beloppet egentligen kan sänkas med ett belopp 
motsvarande den del av investeringen som belastar 2022 års investeringsbudget. 
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