
 

SID 1 (2) 
 

 
 
Stadsledningsförvaltningen Tjänsteskrivelse 2021-01-25 

 KS/2019:2 
 
 
 

Årsredovisning 2020 för kommunstyrelsen 
 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen tar del av årsredovisning 2020 för kommunstyrelsen. 
Kommunstyrelsen tar del av årsredovisning 2020 för revisionen. 
 
 
Sammanfattning 
Under år 2020 sker uppföljning av nämndernas verksamhet och ekonomi per mars, april och 
oktober samt delårsrapport per den 31 augusti och årsredovisning per den 31 december. 
Uppföljning till kommunfullmäktige sker per delårsrapport och årsredovisning. 
Kommunstyrelsens verksamhetsplan och budget omfattar även valnämnden, 
överförmyndarnämnden, arvodeskommittén, internationella kommittén, 
likabehandlingskommittén samt de rådgivande organen; rådet för funktionshinderfrågor, 
trygghetsrådet samt pensionärsrådet. 
 
Kommunstyrelsen har, genom stadsledningsförvaltningen, haft ett stort fokus på att leda och 
samordna Solna stads arbete med att hantera den pågående pandemin (Covid-19). Fokus har varit 
att, i enlighet med den nationella och regionala strategin, begränsa smittspridningen och skydda 
sköra grupper. Samverkan har skett inom staden, främst med omvårdnadsförvaltningen, barn- 
och utbildningsförvaltningen och kultur- och fritidsförvaltningen, vars verksamheter har 
påverkats mycket av pandemin. Fokus har legat på att säkerställa bemanningen och tillgången till 
skyddsutrustning samt att anpassa stadens verksamheter efter de nationella och regionala 
riktlinjerna och rekommendationerna för att begränsa smittspridningen. En nära samverkan har 
även skett med Region Stockholm och övriga kommuner i regionen inom ramen för Samverkan 
Stockholmsregionen. 
 
Därutöver har kommunstyrelsen haft ett stort fokus på Solna stads framtida utveckling. 
Kommunstyrelsen har fattat beslut om att, i enlighet med plan- och bygglagen, aktualisera Solna 
stads översiktsplan. Kommunstyrelsen har också överlämnat sex förslag till detaljplaner med 
tillhörande exploateringsavtal till kommunfullmäktige för antagande. Dessa detaljplaner möjliggör 
uppförande av nya bostäder och arbetsplatser längs Solnavägen och i Huvudsta samt en 
utveckling av en ny skola i Huvudsta och av Solnaverket. Därutöver har bland annat 
principöverenskommelser tecknats med Bostadsstiftelsen Signalisten om att bygga nya hyresrätter 
i centrala Solna och i Bagartorp samt med Fabege om utveckling av nya bostäder och 
arbetsplatser i Arenastaden och Solna Business Park. 
 
Kommunstyrelsen har vidare föreslagit kommunfullmäktige att överlåta Solna stads ägarandel om 
25 procent i Råsta Holding AB till Fabege och därmed avsluta stadens ägande i bolaget. 
Kommunstyrelsen har också antagit en reviderad miljöstrategi, aktualiserat grönplanen och 
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uppdaterad cykelplan samt lagt fast en inriktning för det fortsatta utvecklingsarbetet för 
Överjärva Gård. Kommunstyrelsen har även beslutat om att slå ihop kompetensförvaltningen 
och kultur- och fritidsförvaltningen i en ny gemensam förvaltning för arbetsmarknad, kultur och 
fritid. 
 
I kommunstyrelsens verksamhetsplan och budget för 2020 bedöms alla fyra nämndmål vara 
uppfyllda. Kommunstyrelsen har också huvudansvaret för genomförandet av nio uppdrag. 
Uppdragen att ta fram förslag på hur medborgardialogen kan stärkas och uppdraget att 
tillsammans med berörda nämnder under 2020-2021 ta fram en trafikplan för stadens gång-, 
cykel-, bil- och kollektivtrafik inklusive varutransporter utifrån den kommande klimatstrategin 
kommer fortsätta även under 2021. Övriga uppdrag bedöms vara slutförda. 
 
Kommunstyrelsens resultat 2020 är ett överskott jämfört med budget på 31,9 mkr. Överskottet 
förklaras framförallt av lägre kostnader jämfört med budget. De främsta orsakerna är att 
medelsreserven för stadens tillväxt och utbyggnad inte har tagits i anspråk samt minskade 
kostnader för personal och köp av tjänster. De minskade kostnaderna beror i hög grad på 
vakanser och även viss minskad verksamhet beroende på den pågående pandemin. Resultatet 
beror även på ett överskott på grund av under året beslutad utarrendering av parkeringsmark och 
garage till Signalisten om 6,5 mkr i intäkter. 
 
Kommunstyrelsens investeringar är investeringsutgifter om 0,6 mkr, vilket är lägre än budgeterad 
ram. Stadens arbete med projekt inom it, digitalisering och välfärdsteknik genomförs i hög grad 
av egna resurser. Det leder till att projekten redovisningsmässigt inte kan klassas som 
investeringar och investeringsutgifterna blir därmed lägre än budget. 
 
Revisionen följs upp i en egen rapport från och med 2020. Revisionen redovisar ett överskott 
med 0,7 mkr i jämförelse med budget. 
 
 
 
 
Kristina Tidestav   Frida Enocksson Wikström 
Stadsdirektör      Controller 
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Förvaltningsberättelse 

Översikt över verksamhetens utveckling 
Under år 2020 sker uppföljning av nämndernas verksamhet och ekonomi per mars, april och oktober samt 
delårsrapport per den 31 augusti och årsredovisning per den 31 december. Uppföljning till kommunfullmäktige sker 
per delårsrapport och årsredovisning. Kommunstyrelsens verksamhetsplan och budget omfattar även valnämnden, 
överförmyndarnämnden, arvodeskommittén, internationella kommittén, likabehandlingskommittén samt de 
rådgivande organen; rådet för funktionshinderfrågor, trygghetsrådet samt pensionärsrådet. 

Kommunstyrelsen har, genom stadsledningsförvaltningen, haft ett stort fokus på att leda och samordna Solna stads 
arbete med att hantera den pågående pandemin (Covid-19). Fokus har varit att, i enlighet med den nationella och 
regionala strategin, begränsa smittspridningen och skydda sköra grupper. Samverkan har skett inom staden, främst 
med omvårdnadsförvaltningen, barn- och utbildningsförvaltningen och kultur- och fritidsförvaltningen, vars 
verksamheter har påverkats mycket av pandemin. Fokus har legat på att säkerställa bemanningen och tillgången till 
skyddsutrustning samt att anpassa stadens verksamheter efter de nationella och regionala riktlinjerna och 
rekommendationerna för att begränsa smittspridningen. En nära samverkan har även skett med Region Stockholm 
och övriga kommuner i regionen inom ramen för Samverkan Stockholmsregionen. 

Därutöver har kommunstyrelsen haft ett stort fokus på Solna stads framtida utveckling. Kommunstyrelsen har fattat 
beslut om att, i enlighet med plan- och bygglagen, aktualisera Solna stads översiktsplan. Kommunstyrelsen har också 
överlämnat sex förslag till detaljplaner med tillhörande exploateringsavtal till kommunfullmäktige för antagande. 
Dessa detaljplaner möjliggör uppförande av nya bostäder och arbetsplatser längs Solnavägen och i Huvudsta samt 
en utveckling av en ny skola i Huvudsta och av Solnaverket. Därutöver har bland annat principöverenskommelser 
tecknats med Bostadsstiftelsen Signalisten om att bygga nya hyresrätter i centrala Solna och i Bagartorp samt med 
Fabege om utveckling av nya bostäder och arbetsplatser i Arenastaden och Solna Business Park. 

Kommunstyrelsen har vidare föreslagit kommunfullmäktige att överlåta Solna stads ägarandel om 25 procent i Råsta 
Holding AB till Fabege och därmed avsluta stadens ägande i bolaget. Kommunstyrelsen har också antagit en 
reviderad miljöstrategi, aktualiserat grönplanen och uppdaterad cykelplan samt lagt fast en inriktning för det fortsatta 
utvecklingsarbetet för Överjärva Gård. Kommunstyrelsen har även beslutat om att slå ihop kompetensförvaltningen 
och kultur- och fritidsförvaltningen i en ny gemensam förvaltning för arbetsmarknad, kultur och fritid. 

I kommunstyrelsens verksamhetsplan och budget för 2020 bedöms alla fyra nämndmål vara uppfyllda. 
Kommunstyrelsen har också huvudansvaret för genomförandet av nio uppdrag. Uppdragen att ta fram förslag på 
hur medborgardialogen kan stärkas och uppdraget att tillsammans med berörda nämnder under 2020-2021 ta fram 
en trafikplan för stadens gång-, cykel-, bil- och kollektivtrafik inklusive varutransporter utifrån den kommande 
klimatstrategin kommer fortsätta även under 2021. Övriga uppdrag bedöms vara slutförda. 

Kommunstyrelsens resultat 2020 är ett överskott jämfört med budget på 31,9 mkr. Överskottet förklaras framförallt 
av lägre kostnader jämfört med budget. De främsta orsakerna är att medelsreserven för stadens tillväxt och 
utbyggnad inte har tagits i anspråk samt minskade kostnader för personal och köp av tjänster. De minskade 
kostnaderna beror i hög grad på vakanser och även viss minskad verksamhet beroende på den pågående pandemin. 
Resultatet beror även på ett överskott på grund av under året beslutad utarrendering av parkeringsmark och garage 
till Signalisten om 6,5 mkr i intäkter. 

Kommunstyrelsens investeringar är investeringsutgifter om 0,6 mkr, vilket är lägre än budgeterad ram. Stadens 
arbete med projekt inom it, digitalisering och välfärdsteknik genomförs i hög grad av egna resurser. Det leder till att 
projekten redovisningsmässigt inte kan klassas som investeringar och investeringsutgifterna blir därmed lägre än 
budget. 

Revisionen följs upp i en egen rapport från och med 2020. Revisionen redovisar ett överskott med 0,7 mkr i 
jämförelse med budget. 

Händelser av väsentlig betydelse 
Kommunstyrelsen har, genom stadsledningsförvaltningen, haft ett stort fokus på att leda och samordna Solna stads 
arbete med att hantera den pågående pandemin (Covid-19). Fokus har varit att, i enlighet med den nationella och 
regionala strategin, begränsa smittspridningen och skydda sköra grupper. Samverkan har skett inom staden, främst 
med omvårdnadsförvaltningen, barn- och utbildningsförvaltningen, socialförvaltningen och kultur- och 
fritidsförvaltningen, vars verksamheter har påverkats av pandemin. Fokus har varit att säkerställa bemanningen och 
tillgången till skyddsutrustning samt att anpassa stadens verksamheter efter de nationella och regionala riktlinjerna 
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och rekommendationerna för att begränsa smittspridningen. En nära samverkan har även skett med Region 
Stockholm och övriga kommuner i regionen inom ramen för Samverkan Stockholmsregionen. 

Därutöver har kommunstyrelsen haft ett stort fokus på Solna stads framtida utveckling. Kommunstyrelsen har fattat 
beslut om att, i enlighet med plan- och bygglagen, aktualisera Solna stads översiktsplan. Beslutet innebär att Solnas 
översiktsplan, ÖP 2030, förklaras fortsatt aktuell och att staden till planen lägger en sammanställd handling med 
tillkommande fakta och uppdateringar. 
Kommunstyrelsen har också överlämnat sex förslag till detaljplaner med tillhörande exploateringsavtal till 
kommunfullmäktige för antagande. Det handlar om detaljplan för del av Huvudsta 3:1, som möjliggör uppförande 
av 450 lägenheter, LSS-bostäder och förskola i Huvudsta och om detaljplan för del av kvarteret Krukmakaren, som 
möjliggör en utveckling av Solnaverket. Det handlar också om detaljplan för del av kvarteret Tomteboda, som 
möjliggör uppförande av 250 nya lägenheter och en förskola längs Solnavägen och om detaljplan för kvarteret 
Banken som möjliggör uppförande av 400 nya bostäder och LSS-bostäder vid Solna centrum. Därutöver har 
detaljplaner antagits dels för fastigheten Diktaren, som möjliggör etablering av en 4-9 skola i Huvudsta, dels för del 
av Huvudsta 4:17, som möjliggör uppförande av ett huvudkontor för JM. Därutöver har principöverenskommelser 
tecknats bland annat med Bostadsstiftelsen Signalisten om att bygga 80 hyresrätter i centrala Solna och 100 
hyresrätter i Bagartorp och med Fabege om att utveckla nya bostäder och arbetsplatser i Arenastaden och Solna 
Business Park. Kommunstyrelsen har även fattat beslut om en principöverenskommelse med Staten 
Fortifikationsverket avseende utveckling av området vid Karlbergs slott. 
 
Kommunstyrelsen har vidare föreslagit kommunfullmäktige att överlåta Solna stads ägarandel om 25 procent i Råsta 
Holding AB till Fabege. Stadsutvecklingen i Arenastaden är ur Råsta Holdings perspektiv med bland annat den 
omfattande utbyggnaden av infrastrukturen är avslutad och staden avslutar därmed sitt engagemang i bolaget. 
 
Stadens arbete för en hållbar utveckling har fortsatt inom ett antal områden. Kommunstyrelsen har beslutat om en 
revidering av miljöstrategin, som tillsammans med miljöpolicyn utgör styrdokument för stadens miljöarbete. 
Kommunstyrelsen har också beslutat om en stadsövergripande matstrategi, om att aktualisera grönplanen och om 
att aktualisera genomförandeprogrammet för cykelplanen. Planeringen för utbyggnaden av Mälarbanan har fortsatt 
och arbetet för att förbereda byggnationen av Gula Linjens arbetstunnlar har påbörjats. I yttrande till Region 
Stockholm över förslag till förändringar av kollektivtrafikutbudet har staden bland annat framfört vikten av att 
förstärka busstrafiken i nybyggnadsområdena Järvastaden och Nya Ulriksdal. 

Som en följd av kommunstyrelsens inriktningsbeslut om att möjliggöra för Hemsö att bygga en högstadieskola med 
tillhörande fullstor sporthall i Bagartorp, vilken ska drivas av Raoul Wallenbergskolan, har byggstart för projektet ägt 
rum. Skolan beräknas starta höstterminen 2021. Samtidigt pågår planeringen för en ny skola i Huvudsta. 

Kommunstyrelsen har beslutat om inriktningen för det fortsatta arbetet med att utveckla Överjärva gård. Beslutet 
innebär att kultur- och fritidsnämnden, utifrån sitt ansvar för kultur- och fritidsverksamheten i Solna, får i uppdrag 
att arbeta med utvecklingen av Överjärva gård som kulturmiljö och besöksmål och att samarbetet mellan barn- och 
utbildningsförvaltningen och naturskolan ska vidareutvecklas. Det lägger också fast inriktningen för ett antal av 
byggnaderna på Överjärva gård. 

Vidare har kommunstyrelsen: 

• Beslutat om en ny förvaltningsorganisation innebärandes att kompetensförvaltningen och kultur- och 
fritidsförvaltningen slås samman till förvaltning för arbetsmarknad, kultur och fritid. 

• Beslutat SÖRAB:s förslag till avfallsplan. 
• Yttrat sig över Stockholms stads samrådsförslag avseende detaljplan för Östra Hagastaden, Norrtull. 
• Yttrat sig över revisionsrapporten avseende granskningen av IT-säkerheten med inriktning mot 

lösenordsstandard och behörighetshantering. 
• Solna stads krisberedskapsarbete 2020-2022. 
• Fastställt ett nytt attestreglemente för Solna stad. 

Hela stadsledningsförvaltningen har ställts om under pandemin för att dels kunna leda och samordna stadens 
hantering, dels bistå fackförvaltningarna i arbetet. Det gäller inte minst funktionerna HR, kommunikation, inköp- 
och upphandling, IT, ekonomi och kansli. Under pandemin har arbetet med verksamhetsutveckling intensifierats i 
staden. Stora krav har ställts på stadens förvaltningar att prioritera, utveckla nya arbetssätt bland annat med hjälp av 
den moderna tekniken och att samarbeta inom staden och med civilsamhället. Under våren har Office 365 införts i 
stadens IT-miljö inklusive verktyget Teams för att möta det behov som finns av distansarbete till följd av pandemin. 
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Därutöver har stadsledningsförvaltningen fortsatt arbetet med förbättra IT-säkerheten, införa e-handel och utveckla 
e-tjänster kopplat till nya solna.se. Arbetet med "Digitalt medarbetarskap" med ambitionen att höja den digitala 
kompetensen hos anställda inom förskola, skola, vård och omsorg har fortsatt och en löneöversyn och 
medarbetarundersökning har genomförts. Stadsledningsförvaltningen har även fortsatt utvecklingsarbetet för att 
identifiera hur stadens verksamheter behöver utvecklas till år 2025 för att möta de framtida välfärdsbehoven. 

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

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

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

I Solna stads styr- och uppföljningssystem ingår uppföljning och utvärdering. Styrelse och nämnder ansvarar för att 
verksamheten följs upp och utvärderas i den omfattning som krävs för att ha en god kontroll. Befarade avvikelser, 
som inte är ringa, ska omgående informeras om till kommunstyrelsen som har uppsikt över nämndernas 
verksamhet, uppföljning och utvärdering. Uppföljning och utvärdering lämnas till kommunfullmäktige vid två 
tillfällen under året, per 30 april och 31 augusti. Dessutom lämnas en årsredovisning per 31 december. 

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 samt de rådgivande organen; rådet för funktionshinderfrågor, trygghetsrådet samt 
pensionärsrådet. Under 2019 har två beredningar inrättats under kommunstyrelsen; miljö- och 
demokratiberedningen samt exploaterings- och fastighetsberedningen. 

Mål och uppdrag 
Kommunfullmäktige har i Solna stads verksamhetsplan och budget 2020 med inriktning för 2021-2022 beslutat om 
nämndmål och uppdrag för nämnderna. 

Nämndmål 

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

  Målet uppfylls i år 

   Målet uppfylls till stor del i år 

   Målet uppfylls delvis i år 

  Målet uppfylls inte i år 

En sammanfattning av bedömningarna för nämndmålen ser ut så här: 
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Nämndmål 

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

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

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

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

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

 Målet uppfylls i år 

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

Bedömningen är att målet uppfylls, trots att stadens verksamheter till stor del har påverkats och präglats av den 
pågående pandemin (Covid-19). Omvårdnadsnämnden har haft utmaningar i att säkerställa bemanning, 
skyddsutrustning, basala hygienrutiner och i övrigt minska risken för smittspridning i verksamheterna. Även barn- 
och förskolenämnden har haft en utmaning i att säkerställa bemanningen i verksamheterna, medan skolnämnden har 
utvecklat undervisningen med hjälp av digitala verktyg för att kunna möta behovet av undervisning på distans. 
Socialnämnden har utvecklat arbetssätten för att kunna säkerställa att medborgare får det stöd som de behöver 
under pandemin. Kultur- och fritidsnämnden har arbetat intensivt med att ställa om den ordinarie verksamheten så 
att den kan genomföras på nya sätt, trots pågående pandemi, och i övrigt bistått i stadens samlade uppdrag att 
säkerställa den kommunala servicen. 

Trots pandemin har stadens grundskolor lyckats hålla samma nivå eller förbättrat resultatet från föregående år. 
Meritvärdet i årskurs 9 och andelen elever som uppnår kunskapskraven i alla ämnen ligger på samma nivåer som 
föregående år medan andelen elever som är behöriga till ett yrkesförberedande program på gymnasiet har ökat från 
88,0 procent till 90,2 procent. Även nöjdheten i Solna stads förskolor ökar från NKI 67 till 71 och förbättringen 
märks inom samtliga områden – utveckling och lärande, normer och värden, förskola och hem samt nöjdkundindex. 

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 
SKR:s/Koladas kommunindex och av nyckeltal och undersökningar inom stadens verksamheter. 

Det finns en fortsatt god balans mellan utvecklingen av stadens intäkter och kostnader, vilket gör att Solna under 
många år 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 
att behålla Solna stads låga skattesats är att intäkterna utvecklas i minst samma takt som kostnaderna. Den 
sammantagna bedömningen av stadens ekonomiska ställning visar att staden har kapacitet och förutsättningar att 
möta förväntad tillväxt och utmaningar. 

Viktiga aktiviteter som bidrar till måluppfyllelse är: 

• Stadens arbete med att bekämpa den pågående pandemin. 
• Fortsatt utveckling av stadens styr- och uppföljningssystem tillsammans med analys av kort- och långsiktigt 

ekonomiskt hållbara förutsättningar inför framtagandet av stadens planeringsförutsättningar.  Utifrån dessa 
underlag justeras årligen nämndernas förutsättningar och ekonomiska ramar enligt stadens finansiella mål 
och riktlinjer. 

• Samordning av behoven av nya förskolor, skolor, LSS-boenden och äldreboende sker i en övergripande 
lokalplanering på kort och lång sikt. Uppdateringar kring behoven fram till år 2030 görs i samband med 
reviderade befolkningsprognoser. 

 
 

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. 

Till och med november månad har Solnas befolkning ökat från 82 429 till 83 250 invånare, vilket motsvarar en 
befolkningstillväxt på 1,0 procent. Det är den lägsta befolkningsökningen för Solna på många år. Även nationellt är 
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befolkningsökningen unikt låg, vilket förklaras av att den pågående pandemin främst har minskat migrationen till 
Sverige och Solna, men även inneburit en högre dödlighet under våren 2020. Antal färdigställda och inflyttade 
bostäder under 2020 blev 685 bostäder, vilket är något under översiktsplanens intention om 800 nya bostäder per år. 

Antalet arbetstillfällen i Solna uppgick under 2020 till 99 552. Ökningen på årsbasis är cirka 4 500, vilket motsvarar 
en ökning på 5 procent. Denna ökning innebär att Solna befäster sin position som tillväxtmotor och den mest 
arbetsplatstäta kommunen i riket. Ökningen har även fortsatt under 2020, även om lågkonjunkturen och pandemin 
har inneburit en dämpad tillväxttakt. Några av de företag som har etablerat sig i Solna under den senaste tiden är 
AGA, Billerud Korsnäs, Canon, Randstad, SCB och AC Marriott hotell. 

SKL och Kolada har utformat ett kommunindex, som successivt mäter kommunernas ekonomiska, sociala och 
miljömässiga hållbarhet. I denna sammanställning per augusti 2020 tillhör Solna den översta kvartilen i 
kommunsverige i 17 av de 26 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 
långtidsarbetslösa är låg, att andelen behöriga till yrkesprogram i årskurs 9 och medellivslängden är hög, högt skattat 
hälsoläge och även hög tillit bland stadens invånare samt en liten andel barn i ekonomiskt utsatta hushåll och få 
hushåll med försörjningsstöd. Bland de miljömässiga kriterierna ingår bland annat låga utsläpp av växthusgaser per 
invånare och lite hushållsavfall samt låg energianvändare per invånare. I två av kriterierna, valdeltagande och andelen 
hushållsavfall som materialåtervinns, tillhör Solna den lägsta kvartilen. Sammantaget innebär detta 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 27 av 48 tillgängliga nyckeltal och den lägsta 
kvartilen i 6 av nyckeltalen. Även detta är högre resultat än tidigare och bland de högre resultaten i kommunsverige. 

Ett fokusområde i stadens miljöpolicy är hållbar stadsutveckling. En resvaneundersökning för de cirka 22 000 som 
arbetar i Arenastaden i Solna visar att 52 procent reser med kollektivtrafik till och från sina arbetsplatser och att 
ytterligare 20 procent cyklar eller promenerar. Det är det högst uppmätta värdet av hållbart resande hittills i tio 
analyserade stadsdelar runt om i Sverige. 

Nyckeltalet "Växthusgasutsläpp per invånare" visar att staden fortsätter minska sina geografiska utsläpp från 1,77 
ton per invånare 2017 till 1,70 ton per invånare 2018 (senast tillgängliga siffror). Utsläppen har kontinuerligt minskat 
sedan mätningarna började och är mer än halverade jämfört med startåret 1990 (4,02 ton/invånare). Utsläppen i 
Solna ligger långt under medel i riket (5,2 ton/invånare) och Solna tillhör de tiotalet kommuner med lägst utsläpp 
per invånare. 

Viktiga aktiviteter som bidrar till måluppfyllelse är: 

• Stadens arbete med att bekämpa den pågående pandemin. 
• Analys av kort- och långsiktigt ekonomiska hållbara förutsättningar inför framtagandet av stadens 

planeringsförutsättningar inför 2021-2023. Förutom ekonomiska kalkyler görs prognos och uppföljningar 
av bostadsbyggandet, befolkningsförändringar per åldersgrupp och stadsdel samt omvärldsanalyser som kan 
komma förändra förutsättningar i framtiden.  

• Implementering av de fyra strategierna i översiktsplanen, som ska möjliggöra att Solna ska fortsätta att växa 
hållbart pågår. Översiktsplanen har aktualitetsförklarats av kommunfullmäktige under våren 2020. 

• Samordningen av stadens strategiska miljöarbete utifrån miljöpolicyn med tillhörande miljöstrategi. 
Miljöstrategin har reviderats under våren 2020. 

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

 
 

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

 Målet uppfylls i år 

Måluppfyllelsen mäts dels genom ett antal nyckeltal, dels genom skriftliga beskrivningar av genomförda aktiviteter. 
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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. Sex förslag till detaljplaner med tillhörande exploateringsavtal har överlämnats till 
kommunfullmäktige för antagande. Dessa detaljplaner möjliggör bland annat uppförande av nya bostäder och 
arbetsplatser i centrala Solna och Huvudsta samt utveckling av en ny skola i Huvudsta och en utveckling av 
Solnaverket för att säkerställa fjärrvärme- och fjärrkylaförsörjningen i Solna. Därutöver har planeringen för 
utbyggnaden av Mälarbanan fortsatt och arbetet med byggnation av tunnelbanans arbetstunnlar har påbörjats. 

Arbetslösheten ökade under våren till följd av lågkonjunkturen och pandemin för att sedan långsamt minska under 
andra halvåret. Arbetslösheten totalt i Solna i december var 6,6 procent, vilket är 1,9 procentenheter högre jämfört 
med december 2019, men är lägre jämfört med både Stockholms län (8,4 %) och riket (8,8 %). Arbetslösheten har 
även ökat bland ungdomar och utrikesfödda, men ligger fortfarande under nivåerna i länet och riket. Hittills syns 
ingen effekt på försörjningsstödet, utan försörjningsstödet ligger fortsatt på låga nivåer. Antalet hushåll med 
ekonomiskt bistånd under året har minskat till 377 (422 år 2019). 

Trots den ökade arbetslösheten har stadens insatser för att få solnabor i jobb varit fortsatt lyckosamma. Under 
perioden har 65 procent av Solnamodellens deltagare och 83 procent av deltagarna i Solnamodellen nyanlända gått 
vidare till arbete eller utbildning. Utöver dessa har 21 nyanlända och 12 långtidsarbetslösa personer pågående 
extratjänster i dagsläget. Under året har i 89 personer varit inskrivna i åtgärder (arbetsträning samt anställning i olika 
former, främst OSA), vilket är en minskning jämfört med 2019, som beror på lägre genomströmning genom 
pandemin. 5 personer har gått från arbetsmarknadsgruppen till egen försörjning (studier, pension och annan 
försörjning). 

Staden har erbjudit totalt 358 sommarjobb/feriepraktikplatser till ungdomar i Solna, vilket är fler än under 2019. 
Vissa sommarjobb har utgått till följd av pandemin, men andra har tillkommit. Hälften av sommarjobben var ett 
resultat av ett nära samarbete med de lokala företagen och hälften tillkom i stadens verksamheter. 

Årets brukarundersökning i förskolan visar att 94 procent av föräldrarna upplever att deras barn är trygga på 
förskolan, vilket är en ökning med 4 procent. Andelen elever som känner sig trygga i Solnas kommunala skolor 
uppgår i årets brukarundersökning till 85 procent (87 procent 2019). Tryggast känner sig eleverna i årskurs 3 med 89 
procent, motsvarande siffra i årskurs 5 är 81 procent. Det visar att de insatser som görs i förskola och skola ger 
önskat resultat. 

Tryggheten bland boende i vård- och omsorgsboende och av brukare av hemtjänsten har sannolikt påverkats av den 
pågående pandemin. De brukarundersökningar som har gjorts visar att andelen som uppger som vara trygga har 
minskat något på vård- och omsorgsboendena (från 83 till 80 procent) och i hemtjänsten (från 83 till 81 procent). 
Däremot är andelen som uppger sig vara trygga betydligt högre i den fördjupade brukarundersökningen som görs 
via individuella samtal med brukarna. 
 

Viktiga aktiviteter som bidrar till måluppfyllelse är: 

• Stadens arbete för att bekämpa den pågående pandemin. 
• Arbetet med planering för utbyggnaden av tunnelbanan och Mälarbanan tillsammans med främst Region 

Stockholm och Trafikverket. 
• Utvecklingen av nya bostäder, arbetsplatser, service och kommunikationer för att åstadkomma en 

sammanhållen, levande och hållbar stad med ett modernt transportsystem. 
• Fortsatt utveckling av stadens trygghets- och säkerhetsarbete bland annat med nya medborgarlöften med 

polisen, digitala medborgardialoger om tryggheten i stadsmiljön och etablering av trygghetspunkter, dit 
medborgare kan vända sig i kris för information med mera. 

• Genomförandet av Socialnämndens projekt "Uppdrag Psykisk hälsa" och Socialnämndens handlingsplan 
för suicidprevention inklusive rutin för akut suicidhot hos brukare och en rutin vid suicidalt beteende eller 
suicid hos brukare. 

 
 

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. 
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I Solna finns en dynamisk arbetsmarknad med över 9 600 unika 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 AGA, Billerud Korsnäs, Canon, 
Randstad, SCB och AC Marriott hotell. Staden är också en stark entreprenörsplats. Andel nyföretagande i Solna per 
tusen invånare uppgick 2019 till 12,2, vilket överstiger rikets medel som uppgick till 10,7 2019 (siffror för 2020 finns 
inte tillgängliga ännu). 
 
Näringslivet i Solna domineras av kunskaps- och tjänsteintensiva verksamheter, som precis som näringslivet i övriga 
Stockholmsregionen, har drabbats hårt av lågkonjunkturen och pandemin. Många företag har bromsat in och det 
gäller inte minst företag inom hotell- och restaurangbranschen. Det har påverkat Solna, som har en många företag 
inom besöksnäringen. Innan pandemin bröt ut fortsatte Solna att stärka sin ställning som besöksmål. Enligt den 
senaste mätningen av den turistekonomiska omsättningen (TEM) ökade antalet gästnätter i Solna med 3 procent 
mellan 2018 och 2019. Utöver övernattningarna finns ett betydande antal dagbesökare till evenemang och 
besöksmål såsom Mall of Scandinavia och Kungliga Nationalstadsparken. Under 2020 har kommunstyrelsen beslutat 
om en inritning för den fortsatta utvecklingen av Överjärva gård och bland annat får kultur- och fritidsnämnden i 
uppdrag att arbeta med att utvecklingen av Överjärva gård som besöksmål. 
 
Under 2020 utsågs Solna för trettonde året i rad till Sveriges mest företagsvänliga kommun i Svenskt Näringslivs 
årliga rankning. Solna fortsätter också att stärka sin ställning i Stockholm Business Alliance-undersökningen, som 
mäter företagens upplevelser av stadens service. NKI ökade från totalt 76 till 78 mellan 2018 och 2019. Solna steg 
därmed från plats 48 till 26 i jämförelse med samtliga ingående kommuner och bland storstäder och storstadsnära 
kommuner steg Solna från plats 8 till 4. 
 
Inom ramen för stadens verksamheter har pandemin ställt krav på stor kreativitet för att kunna fortsätta driva 
verksamheten i enlighet med nationella och regionala rekommendationer för att begränsa smittspridning och skydda 
äldre och andra riskgrupper. Samtliga nämnder har snabbt ställt om verksamheterna och utvecklat digitala arbetssätt. 
Den största förändringen av den ordinarie verksamheten skedde inom kultur- och fritidsnämnden och nämnden 
ställde om dels för att kunna bidra till stadens samlade uppdrag att säkerställa den kommunala kärnverksamheten, 
dels för att kunna upprätthålla den ordinarie verksamheten i så stor utsträckning som möjligt, trots pandemin. 
Nämnden har utvecklat digitala arbetssätt och tjänster, intensifierat samarbetet med föreningslivet, etablerat en 
utlämningsservice av fysiska medier vid Solna stadsbibliotek som har varit stängt under pandemin, mött Solnabor 
har ute i stadsmiljön, förskolor har besökts och olika kulturinsatser har utvecklats för äldre i Solna. 

Viktiga aktiviteter som bidrar till måluppfyllelse är: 

• För att möta att fler Solnabor förväntades ”hemestra” under sommaren har staden med hjälp av Vasalunds 
IF arrangerat nattvandringar och arrangerat en mobil fritidsverksamhet den så kallade "Hemestervagnen" 
som ställdes upp på olika platser i Solna och erbjöd olika aktiviteter för ungdomar såsom basket, fotboll, 
bowling och enhjuling. Biblioteket fanns också på plats vissa dagar och erbjöd olika läsaktiviteter. 

• Beslutet om inriktningen för det fortsatta arbetet med Överjärva gård. Beslutet innebär att kultur- och 
fritidsnämnden, utifrån sitt ansvar för kultur- och fritidsverksamheten i Solna, får i uppdrag att arbeta med 
utvecklingen av Överjärva gård som kulturmiljö och besöksmål och att samarbetet mellan barn- och 
utbildningsförvaltningen och naturskolan ska vidareutvecklas. 

• Enligt Bosättningslagen och Migrationsverkets planering skulle Solna ta emot 105 nyanlända under 2020. 
Antalet nyanlända som har erhållit bostad och praktiskt stöd under året uppgår till 71 personer, varav 46 har 
varit kvotflyktingar. Förklaringen till det lägre utfallet är den pågående pandemin. 

 
 

Uppdrag 

Kommunfullmäktiges beslutade uppdrag för nämnden följs främst upp i delårsrapport per augusti och i 
årsredovisningen. Status för uppdragen bedöms enligt: 

 Uppdraget är slutfört 

  Uppdraget pågår enligt plan 
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  Uppdraget pågår med avvikelse 

 Uppdraget avbrutet eller har inte startat. 
Uppdrag 

 Kommunstyrelsen får i uppdrag att driva ett utvecklingsarbete om hur stadens verksamheter såsom äldreomsorg, skola och förskola 
behöver utvecklas till år 2025 för att möta de kommande välfärdsbehoven. 

 Kommunstyrelsen får i uppdrag att tillsammans med tekniska nämnden ta fram en mobilanpassad och användarvänlig felanmälan. 

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

 Kommunstyrelsen får i uppdrag att tillsammans med berörda nämnder utreda användningen av skol- och fritidslokaler för 
föreningslivet. 

 Kommunstyrelsen får i uppdrag att tillsammans med berörda nämnder utreda miljözoner för tunga lastbilar. 

 Kommunstyrelsen får i uppdrag att tillsammans med berörda nämnder under 2020-2021 ta fram en trafikplan för stadens gång-, 
cykel-, bil- och kollektivtrafik inklusive varutransporter utifrån den kommande klimatstrategin. 

 Kommunstyrelsen får i uppdrag att tillsammans med berörda nämnder aktualisera genomförandeprogrammet för cykelplanen, som 
beaktar den utbyggnad som kommer att ske inom både exploaterings- och investeringsverksamheten. 

 Kommunstyrelsen får i uppdrag att tillsammans med berörda nämnder under 2020-2021 aktualisera grönplanen och ta fram ett 
genomförandeprogram. 

 Kommunstyrelsen får i uppdrag att tillsammans med berörda nämnder ta fram en stadsövergripande matstrategi för att säkerställa 
hälsosam och hållbar mat. 

Kommunstyrelsen får i uppdrag att driva ett utvecklingsarbete om hur stadens verksamheter 
såsom äldreomsorg, skola och förskola behöver utvecklas till år 2025 för att möta de kommande 
välfärdsbehoven. 

 Uppdraget är slutfört. 

Uppdraget avrapporterades på kommunstyrelsen i december. 

Kommunstyrelsen får i uppdrag att tillsammans med tekniska nämnden ta fram en 
mobilanpassad och användarvänlig felanmälan. 

 Uppdraget är slutfört. 

Uppdraget till kommunstyrelsen att tillsammans med tekniska nämnden ta fram en mobilanpassad och 
användarvänlig felanmälan avrapporterades till kommunstyrelsen i mars. 

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

 Uppdraget pågår enligt plan. 

Uppdraget pågår och en kartläggning har gjorts av stadens nuvarande medborgardialoger. Däremot är detta uppdrag 
sammankopplat med fysiska möten och dialoger, vilket är svårt under den pågående pandemin. Uppdraget fortsätter 
därför under 2021. 

Kommunstyrelsen får i uppdrag att tillsammans med berörda nämnder utreda användningen av 
skol- och fritidslokaler för föreningslivet. 

 Uppdraget är slutfört. 

Uppdraget om att utreda användningen av skol- och fritidslokaler för föreningslivet avrapporterades på 
kommunstyrelsen i mars. 

Kommunstyrelsen får i uppdrag att tillsammans med berörda nämnder utreda miljözoner för 
tunga lastbilar. 

 Uppdraget är slutfört. 

Uppdraget om att utreda miljözoner avrapporterades på kommunstyrelsen i maj. 
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Kommunstyrelsen får i uppdrag att tillsammans med berörda nämnder under 2020-2021 ta fram 
en trafikplan för stadens gång-, cykel-, bil- och kollektivtrafik inklusive varutransporter utifrån 
den kommande klimatstrategin. 

 Uppdraget pågår enligt plan. 

Uppdraget fortsätter enligt plan under år 2021. 

Kommunstyrelsen får i uppdrag att tillsammans med berörda nämnder aktualisera 
genomförandeprogrammet för cykelplanen, som beaktar den utbyggnad som kommer att ske 
inom både exploaterings- och investeringsverksamheten. 

 Uppdraget är slutfört. 

Uppdraget är avrapporterat i december när Kommunstyrelsen aktualiserade genomförandeprogrammet för 
cykelplanen. 

Kommunstyrelsen får i uppdrag att tillsammans med berörda nämnder under 2020-2021 
aktualisera grönplanen och ta fram ett genomförandeprogram. 

 Uppdraget är slutfört. 

Årets del av uppdraget är slutfört, då Kommunstyrelsen i oktober beslutade att aktualisera grönplanen. Tekniska 
nämnden har av kommunfullmäktige fått i uppdrag att under 2021 ta fram ett genomförandeprogram. 

Kommunstyrelsen får i uppdrag att tillsammans med berörda nämnder ta fram en 
stadsövergripande matstrategi för att säkerställa hälsosam och hållbar mat. 

 Uppdraget är slutfört. 

Uppdraget att ta fram en stadsövergripande matstrategi avrapporterades till kommunstyrelsen i november efter att 
förslaget hade varit på remiss till berörda nämnder. Kommunstyrelsen antog förslaget till matstrategi. 

Ekonomisk analys 

Driftredovisning 

Kommunstyrelsens nettokostnader har minskat med 8 mkr (6,0 %) jämfört med samma period föregående år. 
Förändringen förklaras av både högre intäkter och lägre kostnader. 

Kommunstyrelsen visar ett överskott på 31,9 mkr jämfört med budget. Överskottet förklaras framförallt av lägre 
kostnader jämfört med budget, 25,8 mkr. En av orsakerna är att medelsreserven för stadens tillväxt och utbyggnad 
om 15 mkr inte har tagits i anspråk. Den pågående pandemin har påverkat kostnaderna under året genom att 
planerad verksamhet har skjutits fram i tiden eller genomförts på annat sätt såsom med digitala hjälpmedel och egen 
personal. Utfallet för 2020 visar ett överskott på 16,6 mkr mot budgeten för köp av tjänster och verksamhet. Vidare 
är de lägre kostnaderna kopplade till personal, 9,1 mkr, i form av vakanser och minskade sammanträdeskostnader. 

Intäkterna har ökat jämfört med budget, 6,5 mkr, vilket främst beror på ökade intäkter för parkeringsmark. 
Resultaträkning (mkr) Periodutfall Årsprognos 

 2020 2019 % 20/19 Budget- 
avvikelse 

Budget Prognos Prognos- 
avvikelse 

Taxor och avgifter 1,6 1,4  1,1 0,5 1,0 -0,6 
Hyror och arrenden 16,5 12,8  6,5 10,0 16,0 -0,5 
Bidrag 12,0 12,3  -1,1 13,1 13,1 1,1 
Försäljning av verksamhet 65,3 45,8  -0,4 65,8 65,8 0,5 
Övriga intäkter 0,0 0,3  0,0 0,0 0,0 0,0 
Interna intäkter (kto 39) 0,0 17,0  0,0 0,0 0,0 0,0 
Summa intäkter 95,4 89,7 6,5 % 6,1 89,4 95,9 0,5 
Personalkostnader -113,4 -102,1  9,1 -122,6 -117,0 -3,6 
Köp av verksamhet/tjänster -67,9 -69,1  16,6 -84,6 -69,7 -1,8 
Lokalkostnader -6,7 -6,4  -0,3 -6,4 -6,5 0,2 
Kapitalkostnader -5,7 -8,5  -0,2 -5,4 -5,5 0,2 
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Övriga kostnader -26,5 -30,2  0,5 -27,0 -27,0 -0,5 
Interna kostnader (kto 79) 0,0 -6,1  0,0 0,0 0,0 0,0 
Summa kostnader -220,3 -222,5 -1,0 % 25,8 -246,0 -225,7 -5,4 
Verksamhetens 
nettokostnader 

-124,8 -132,8 -6,0 % 31,9 -156,7 -129,8 -5,0 

        
Prognoskolumnen avser prognos per augusti 2020 och kolumnen prognosavvikelse visar differensen mellan utfall och prognos. 

För en god ekonomisk styrning är det viktigt att nämndernas prognossäkerhet är hög. I årsredovisningen jämförs 
därför årets utfall med nämndens prognoser under året. 

Nämndens helårsprognos per augusti var ett överskott mot budget på 26,9 mkr och i oktober 33,0 mkr. Det slutliga 
utfallet är 31,9 mkr, vilket ger en differens mellan resultat och prognos. Prognosavvikelsen beror på den osäkerhet 
som har funnits utifrån utvecklingen av den pågående pandemin. 

Investeringsredovisning 

Kommunstyrelsens investeringar är projekt inom digitalisering och välfärdsteknik och budgeten uppgår till 15,0 mkr 
för både stadsövergripande och förvaltningsspecifika investeringar. Kommunstyrelsen har även 0,4 mkr i 
investeringsbudget för kapitalinventarier, arbetsmiljöåtgärder med mera. 

Investeringsutgifterna för 2020 är 0,6 mkr. 

För en god ekonomisk styrning är det viktigt att nämndernas prognossäkerhet är hög. I årsredovisningen jämförs 
därför årets utfall med nämndens prognoser under året. 

Helårsprognosen för kommunstyrelsens investeringsbudget var 5,2 mkr i augusti och i oktober 1,2 mkr. Stadens 
arbete med projekt inom it, digitalisering och välfärdsteknik genomförs i hög grad av egna resurser. Inriktningen på 
flera av projekten är utveckling, effektivisering och förbättring av ordinarie verksamhet och sker i de system som 
staden redan har och med anställda projektledare. Det leder till att projekten redovisningsmässigt inte kan klassas 
som investeringar och investeringsutgifterna är lägre än budget. 

Exempel på projekt som bedrevs under 2020 är införandet av Office 365, inklusive verktyget Teams, arbetet med att 
införa e-handel samt utveckla stadens e-tjänster. 
Investeringsredovisning 
(mkr) Periodutfall Årsprognos 

 2020 2019 Differens 
20/19 

Återstår av 
årsbudget 

Budget Prognos Prognos- 
avvikelse 

Summa -0,6 -11,9 -11,3 14,8 -15,4 -5,2 -4,6 

Prognoskolumnen avser prognos per augusti 2020. 

Väsentliga personalförhållanden 
Stadsledningsförvaltningen har per 31 december 118 medarbetare, vilket är en minskning från 121 medarbetare i 
december 2019. Under hösten har årets medarbetarundersökning genomförts och förvaltningens totala HME 
uppgick till 86,1, vilket är ett förbättrat resultat (85,7 år 2019). Under våren 2021 arbetar enheterna vidare med 
inriktningen att ta fram handlingsplaner. 

Sjukfrånvaron på stadsledningsförvaltningen har minskat från 5,7 procent till 3,1 procent. Det är främst den långa 
sjukfrånvaron som har minskat. 

Den årliga uppföljningen och rapporteringen av det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) har genomförts i staden. 
Uppföljningen av stadsledningsförvaltningens systematiska arbetsmiljöarbete visar att det fungerar väl och att 
förvaltningens chefer har kompetens, befogenheter och resurser att arbeta med arbetsmiljöfrågorna. 

Grunden för en gemensam syn på ledarskapet har fortsatt under 2020 med Klart ledarskap som grundläggande 
ledarutvecklingsprogram. Karriärväg och stöd ”Från medarbetare till chef” har även funnits med i årets utbud inom 
ledarutveckling. Pilotprojektet ”Leda utan att vara chef” har genomförts inom miljö- och byggnadsförvaltningen. 

Den årliga löneöversynsprocessen har i år delats upp i två delar eftersom vissa av våra kollektiv- och löneavtal 
senarelades. Prioriterad grupp i år var miljö- och hälsoskyddsinspektörer. 

Förvaltningen har stöttat stadens chefer och medarbetare med information och kunskap om Covid-19 inom 
arbetsmiljöområdet samt kring riskbedömningar. Många medarbetare jobbar på distans och med anledning av det 
har en riktlinje för distansarbete tagits fram. 
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Med anledning av den pågående pandemin har vissa utbildningsinsatser flyttats fram eller hållits via digitala 
hjälpmedel. ESF-projektet Digitalt medarbetarskap, som stadsledningsförvaltningen projektleder, har under året 
utökats till att även omfatta lärarna i grundskola och gymnasium. 
Periodutfall 2020 2019 Förändring 
Antal anställda 118 121 -3 
- varav kvinnor 71 71 0 
- varav män 47 50 -3 
Antal årsarbetare i snitt 116,7 119,1 -2,4 
Sjukfrånvaro, % 3,1 5,7 -2,6 
Hållbart 
medarbetarengagemang-index 
(HME) 

86,1 85,7 0,4 

Fotnoter: 
Antal årsarbetare i snitt avser överenskommen sysselsättningsgrad. 

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

Internationellt 

Kommunstyrelsens internationella arbete är huvudsakligen 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 deltar i de europeiska nätverken 
Eurocities och European Forum for Urban Security (Efus) samt har ett väletablerat samarbete med vissa av sina 
vänorter. På grund av den pågående pandemin har det mesta av det planerade internationella arbetet under året 
antingen ersatts av digitala aktiviteter eller ställts in. Eurocities har ersatt samtliga fysiska konferenser och 
arbetsgruppsmöten med digitala möten. Nätverket har dessutom arrangerat ett stort antal digitala seminarier och en 
särskild webbplats för kunskaps- och erfarenhetsutbyte kring hur olika städer tacklar effekterna av den pågående 
pandemin. Under hösten har nätverket utvecklat sina digitala mötesformat och verktyg så att det interaktiva 
ömsesidiga lärandet mellan medlemmarna har kunnat återupptas trots att inga fysiska möten har kunnat genomföras. 
Det nordiska vänortsmötet som skulle ha arrangerats i Gladsaxe, Danmark i september har också senarelagts ett år 
till september 2021. 

Stadsledningsförvaltningen leder EU-projektet "Digitalt medarbetarskap" där digitalisering och digital kompetens 
ska stärkas inom förskola, förskoleklass och fritidsverksamhet samt inom vård och omsorg. I projektet finns 
möjlighet till internationellt samarbete. Två grupper med medarbetare från förskola, förskoleklass och fritidshem 
skulle under året ha besökt kollegor i Gladsaxe för att studera deras arbete med digitala verktyg i förskola och skola. 
Båda studieresorna har ställts in på grund av den pågående pandemin. 

Internationella kommittén har möjlighet att ge bidrag till internationella studieresor för barn och ungdomar som 
arrangeras av skolor, ungdomsverksamheter eller ideella föreningar i Solna. Vid årets ansökningstillfälle lämnades 
tolv ansökningar in, fem från skolor och sju från ideella föreningar. Ingen av de planerade resorna har dock kunnat 
genomföras under året. Kommittén har arrangerat ett digitalt EU-seminarium på temat ”EU och Covid-19, EU och 
Framtiden samt EU och Solna”. Talare var representanter för europeiska smittskyddsmyndigheten ECDC och EU-
kommissionen i Sverige samt kommunstyrelsens ordförande. 

Likabehandling 

Kommunstyrelsens likabehandlingsarbete syftar till syftar till att säkra att alla medborgare får likvärdigt bemötande 
och service. Det arbetet bidrar till att utveckla verksamheten och dess kvalitet. Kommunstyrelsen bistår, genom 
likabehandlingskommittén och stadsledningsförvaltningen, även nämnderna i deras likabehandlingsarbete. Arbetet 
bidrar på detta sätt både till kommunstyrelsens mål och till övriga nämnders mål. 

Stadens webbplats uppfyller höga krav på tillgänglighet och självservice. Under året har ett arbete pågått med att 
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tillgänglighetsanpassa informationen på webben. 

Stadens kontaktcenter erbjuder flera alternativa kontaktvägar för att medborgare ska kunna nå staden på det sätt 
som passar dem bäst. Kontakt kan ske via telefon, webbformulär, sociala medier eller besök i stadshuset. Kopplat till 
den pågående pandemin har staden även erbjudit medborgarna information på flera olika språk, såväl tryckt material 
som via tolk. 

Likabehandling och bemötande, både muntligen och skriftligen, ingår i introduktionen av nya medarbetare och 
dialog om bemötandefrågor sker löpande. Stadens likabehandlingsutbildning är digital och finns tillgänglig för 
samtliga medarbetare. 

Likabehandlingskommittén har möjlighet att ge bidrag till verksamheter som har en idé om att utveckla sitt 
likabehandlingsarbete. Inför 2020 beviljades Solna stadsbibliotek likabehandlingsbidrag för att utveckla verksamhet 
för barn med funktionsnedsättning. På grund av den pågående pandemin har planerade aktiviteter inte kunnat 
genomföras under året. 

Likabehandlingskommittén har uppmärksammat Internationella kvinnodagen med ett seminarium på temat 
”Kvinnor och klimaträttvisa – hur hänger det ihop?”. FN-dagen uppmärksammades genom seminariet 
”Likabehandling i Solna stad” där ett axplock av goda exempel från likabehandlingsarbete i stadens verksamheter 
presenterades. 

Miljö och klimat 

Kommunstyrelsens miljöarbete utgår från den av kommunfullmäktige antagna miljöpolicyn med tillhörande 
miljöstrategi samt nämndens nämndmål. Nedan beskrivs de huvudsakliga aktiviteterna inom miljöområdet under 
2020. 

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

Under våren har stadens miljöstrategi uppdaterats och beslutats av kommunstyrelsen. Den uppdaterade 
miljöstrategin ger en tydligare inriktning för stadens prioriteringar och ökade ambitioner i linje med nya 
styrdokument på miljöområdet, exempelvis klimatstrategin. 

Arbetet med att ta fram en strategi för hållbar och hälsosam mat i stadens verksamheter har genomförts under året. 
Matstrategin, som antogs av kommunstyrelsen i november 2020, slår fast stadens övergripande inriktning för 
hälsosamma och hållbara måltider i stadens verksamheter och lyfter fram ett antal strategier med syfte att långsiktigt 
bidra till bättre folkhälsa och minskad miljö- och klimatpåverkan. 

Stadsledningsförvaltningen har i samverkan med övriga förvaltningar i staden tagit fram delmål och nyckeltal för 
implementering av Solna stads klimatstrategi, med fokus på minskad klimatpåverkan. De framtagna delmålen utgår 
från den övergripande målsättningen och inriktningarna i stadens klimatstrategi och omfattar: 

• År 2025 ska alla stadens verksamheter sortera ut matavfall för biologisk behandling 
• År 2025 ska alla stadens verksamheter materialåtervinna 
• År 2030 ska Solnas förvaltningar ha en fossilfri fordonsflotta. 
• År 2030 ska allt klimatskadligt köldmedium fasats ur de tekniska anläggningarna för idrottsverksamhet. 
• År 2035 ska 100 procent av relevanta upphandlingar ska ha klimatkrav (särskilt fokus på fordon, 

transporter, arbetsmaskiner, IT-system, IT-utrustning, livsmedel) 
• År 2040 ska staden köpa in klimatneutral förbrukningsel. 

Ett antal nyckeltal har integrerats i stadens styrsystem och följs upp i samband med delårsrapporter och 
årsredovisning. Därtill har det tvärsektoriella perspektivet på miljö stärkts kring klimatfrågorna. 

Nyckeltalet "Växthusgasutsläpp per invånare" visar att staden fortsätter minska sina geografiska utsläpp från 1,77 
ton per invånare 2017 till 1,70 ton per invånare 2018 (senast tillgängliga siffror). Utsläppen har kontinuerligt minskat 
sedan mätningarna började och är mer än halverade jämfört med startåret 1990 (4,02 ton/invånare). 
Växthusgasutsläppen i Solna ligger långt under medel i riket (5,2 ton/invånare) och Solna tillhör de tiotalet 
kommuner med lägst utsläpp per invånare. 

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

För att främja en effektivare resursanvändning har kommunstyrelsen skapat förutsättningar för solnaborna att resa 
miljövänligt genom arbetet med utbyggnad av tunnelbanan och övrig kollektivtrafik, utbyggnad av cykel- och 
gångvägar vid exploatering samt för att nybyggnad sker i goda kollektivtrafiklägen. Bland annat har arbetet med nya 
tunnelbanan och utbyggnad av Mälarbanan fortsatt samt planering för förbättrade cykelstråk längs bland annat 
Solnavägen och Pampaslänken. 

Under året har kommunstyrelsen samordnat uppdraget kring klimatkommunikation och under hösten genomfört ett 
flertal kommunikationsinsatser med syfte att öka medvetenheten och kunskapen kring klimatfrågor bland Solnas 
näringsliv, civilsamhälle och medborgare. 

Som ett led i arbetet för att främja en god livsmiljö har flera aktiviteter genomförts. Under våren slutfördes arbetet 
med att anlägga den första av flera nedströmsåtgärder för förbättrad vattenkvalitet utifrån stadens åtgärdsprogram. 
Den nyanlagda dagvattendammen i södra Bergshamra kommer framöver rena föroreningar från Bergshamras 
dagvatten innan de når Brunnsviken. 

För att skapa förutsättningar för en god luftkvalitet mäter staden sedan första januari 2019 halterna av 
luftföroreningarna kvävedioxid (NO2) och partiklar (PM10) i luften längs Råsundavägen, i närheten av stråket. 
Resultatet från första mätåret sammanställdes under våren och resultatet visar på god luftkvalitet i staden (inga 
överskridande av miljökvalitetsnormer). Mätningarna fortsätter även under 2020. 

Relevanta och uppföljningsbara miljökrav har ställts i ett antal upphandlingar. Exempelvis har miljökrav ställts i 
upphandling av papperskorgar i utemiljö och skyltar utomhus. 

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. Nedan beskrivs övergripande vad som kommer att göras inom 
området under 2021. 

Under 2021 kommer mycket av utvecklingsarbetet att handla om hur stadens verksamheter behöver utvecklas till 
2025 för att kunna möta de växande välfärdsbehoven. Som en del i detta arbete har samtliga nämnder, däribland 
kommunstyrelsen, fått i uppdrag av kommunfullmäktige att säkerställa att erfarenheterna och lärdomarna från 
hanteringen av Coronapandemin tillvaratas i utvecklingen av verksamheterna. Fokus kommer att ligga på 
prioritering, hur samverkan med näringsliv och civilsamhälle kan utvecklas, hur samverkan inom staden kan 
utvecklas, hur personalen kan nyttjas på bästa möjliga sätt och på hur it och digitalisering kan användas som verktyg 
för att effektivisera och förbättra välfärdsleveransen. 

Vidare kommer arbetet att fortsätta med att utveckla e-tjänster utifrån nya solna.se och stadens e-tjänsteplattform. 
Inriktningen är att öka möjligheterna till självservice för solnaborna. Ambitionen är också att vidareutveckla 
kontaktcenter tillsammans med verksamheterna för att öka servicen för de som behöver den och för att förbättra 
bemötandet och öka effektiviteten. Staden kommer även att driva ett arbete för att utveckla nya arbetssätt utifrån de 
möjligheter som en digital arbetsplats ger. 

Därutöver kommer arbetet med att skapa förutsättningar för ett e-arkiv att påbörjas i staden. Syftet är att säkra ett 
långsiktigt bevarande av digitala handlingar och öka tillgängligheten till och effektivitet i hanteringen av handlingar. 
Under 2021 kommer också arbetet med att införa e-handel att fortsätta. Syftet är att förenkla inköpen och förbättra 
avtalsuppföljningen. Staden kommer även att fokusera på utveckling av ledarskap och medarbetarskap bland annat 
genom att implementera en digital plattform för utbildning och lärande i staden. 

Kommunstyrelsen kommer vidare att fortsätta utveckla planerings- och uppföljningsprocesserna för staden och för 
nämnderna vad gäller kvalitet och effektivare arbetssätt. En stor del i detta arbete utgörs av att stadens och 
nämndernas planerings- och uppföljningsprocesser numera görs i ett gemensamt system (Stratsys). 

Konkurrensutsättning 

Uppföljning av genomförda upphandlingar 

Verksamhetsområde / Avtal Uppföljning 
Bemanningstjänster (förskola, grundskola, Upphandlingen är avslutad under året. 
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Verksamhetsområde / Avtal Uppföljning 
gymnasium) KS/2015:475 
Bevakningstjänster KS/2016:357 Avrop kommer göras på SKR:s ramavtal för Bevakningstjänster under våren 2021. 

Avropet görs när ny säkerhetshandläggare är på plats. 
Företagshälsovårds- och personalstödstjänster 
KS/2016:2 

Upphandlingen är avslutad under året. 

Kaffeautomater KS/2016:110 Avrop kommer göras successivt på SKR:s ramavtal för kaffeautomater. 
Musikinstrument och tillbehör KS/2016:265 Avrop kommer göras på SKR:s nya ramavtal, som är försenat till första kvartalet 

2021. 
Revisionstjänster KS/2016:220 Upphandlingen är avslutad under året. Avrop har gjorts på SKRs ramavtal. 
Banktjänster KS/2016:220 Upphandlingen är avslutad under året. Avrop har gjorts på SKRs ramavtal. 
GIS systemstöd Förberedelse för upphandling pågår och kommer fortsätta under 2021. 

(Upphandling av GIS, geografiska informationssystem, har flyttats över från 
byggnadsnämnden under 2020.) 

Licens- och programvaruförsörjning Ett flertal avrop inom området har gjorts under våren och sommaren på SKR:s 
ramavtal för Programvaror och molntjänster. 

Under året har upphandling och avrop skett inom en rad olika områden. Trots pandemin pågår upphandlingsarbetet 
i stort sett utan avvikelser. Staden använder ofta SKR:s ramavtal för anskaffning av varor och tjänster, på dessa 
ramavtal görs löpande större och mindre avrop. 

Utöver det som anges ovan har en rad mindre upphandlingar/avrop genomförts, inom bland annat följande 
områden; bemanning, konsulter inom it/Teknik/HR, kulturområdet, synundersökning/glasögon, möbler, 
undervisningsmaterial samt flera olika it-system. Vidare genomförs en rad upphandlingar inom ramen för stadens 
exploateringsprojekt, vilka följs upp separat. 

Avtalsuppföljning 

Under 2020 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 effektivare inköps- och uppföljningsprocesser inom projektet Effektiva inköp som pågår sedan förra året. 

Projektet, som innebär att inköp görs i stadens ekonomisystem, har inom kort avslutat arbetet inom Barn-och 
utbildningsförvaltningen. Under våren 2021 kommer projektet fortsätta implementeringen inom övriga 
förvaltningar. Inledningsvis ligger fokus på avtalen för enklare varuinköp och avtalsuppföljning kommer ske löpande 
för dessa varugrupper. 

Vidare har vi under hösten 2020 påbörjat en satsning kring förbättrad uppföljning av stadens totala kostnadsmassa, 
både avseende varor och tjänster. Såväl systemstöd som nya arbetssätt kommer att utvecklas vilket kommer leda till 
ytterligare förbättrad kostnadskontroll och förenklade rutiner vid avtalsuppföljning. 

Inom avtalsuppföljningen har inriktningen under året varit att följa upp befintliga avtal och avtal som ska 
upphandlas på nytt. Bland annat persontransporter, städtjänster, bemanningstjänster för pedagogisk verksamhet och 
olika avtal för konsulter. Vidare har ett antal avtal för varor följts upp. 

  

Intern kontroll 
En god intern kontroll bidrar till att säkerställa att verksamheten bedrivs ändamålsenligt, kostnadseffektivt och 
säkert, med medborgarnas bästa för ögonen. Syftet är att säkra en effektiv förvaltning och att undvika allvarliga fel. I 
praktiken handlar det om att ha ordning och reda, veta att det som ska göras blir gjort och att det sker på ett bra och 
säkert sätt. 

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

Uppföljning av internkontrollplan 

Kategori, 
intern 
kontroll 

Process/Rutin Kontrollmoment Resultat av kontrollmoment 

Ekonomi Redovisning av 
representation 

Granskning av redovisning av 
representation  Ingen eller försumbar avvikelse 

 
Kontrollen av redovisning av 
representation visar ett fåtal fel i 
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Kategori, 
intern 
kontroll 

Process/Rutin Kontrollmoment Resultat av kontrollmoment 

stickprovskontrollen. De fel som har 
uppmärksammats är framförallt att fel 
konto används, vilket i sin tur har visat på 
en alltför detaljerad kontoplan vad gäller 
redovisningen av representation. Åtgärder 
är förändring i kontoplanen vilket kommer 
att ske i stadens projekt med ny kodplan 
2021. 

Ekonomi- och 
verksamhetsuppföljning 

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

 Ingen eller försumbar avvikelse 
 
Under 2020 har uppföljningar och därmed 
kontroller gjorts vid månads- och 
delårsrapporter samt årsredovisning. 
Resultatet är redovisat till nämnder, 
styrelse och kommunfullmäktige. Ingen 
åtgärd krävs. 

Kontroll av utbetalningar Kontroll av stadens samtliga utbetalningar 
har skett till rätt mottagare.  Ingen eller försumbar avvikelse 

 
Av 85.000 betaltransaktioner har inga 
allvarliga indikationer påträffats. Ingen 
bluffaktura har inkommit under 2020. 
Ingen åtgärd krävs. 

Verksamhets
processer 

Kriskommunikation Kontroll av kompetens kopplat till 
kriskommunikation samt att rutiner för 
back up är uppdaterade i enlighet med 
reviderad krishanteringsplan. 

 Ingen eller försumbar avvikelse 
 
Kontrollmoment har genomförts i maj och 
inga avvikelser finns att rapportera. 
Samtliga medarbetare på 
kommunikationsenheten kan publicera i 
samtliga kanaler. Ingen åtgärd krävs. 

Hantering av 
sekretesshandlingar 

Granskning av att sekretessbelagda 
uppgifter inte har publicerats i handlingar 
till nämnd. 

 Ingen eller försumbar avvikelse 
 
Kontrollmomentet sker inför varje 
publicering. Inga nämndhandlingar med 
sekretess har publicerats på hemsidan 
under 2020. Rutinerna fungerar väl och 
det finns inget behov av åtgärd 

Hantering av 
sekretessbelagda uppgifter i 
kontaktcenter 

Granskning av hantering av 
sekretessbelagda uppgifter i 
kontaktcenter. 

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

Revisionens ansvarsområden 
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. 

Ekonomisk analys 

Driftredovisning 

Revisionens utfall visar ett överskott på 0,7 mkr jämfört med 2020 års budget. Avvikelsen består framförallt i lägre 
kostnader för köpt verksamhet, 0,5 mkr, som har påverkats av genomförd upphandling av revisionstjänster med nytt 
avtal från halvårsskiftet. Jämfört med utfallet i samma period 2020 är utfallet för nettokostnaderna 0,5 mkr lägre. 
Resultaträkning (mkr) Periodutfall Årsprognos 

 2020 2019 % 20/19 Budget- 
avvikelse 

Budget Prognos Prognos- 
avvikelse 

Taxor och avgifter 0,0 0,0  0,0 0,0 0,0 0,0 
Hyror och arrenden 0,0 0,0  0,0 0,0 0,0 0,0 
Bidrag 0,0 0,0  0,0 0,0 0,0 0,0 
Försäljning av verksamhet 0,0 0,0  0,0 0,0 0,0 0,0 
Övriga intäkter 0,0 0,0  0,0 0,0 0,0 0,0 
Interna intäkter (kto 39) 0,0 0,0  0,0 0,0 0,0 0,0 
Summa intäkter 0,0 0,0 0,0 % 0,0 0,0 0,0 0,0 
Personalkostnader -0,7 -0,7  0,1 -0,7 -0,8 -0,1 
Köp av verksamhet/tjänster -1,4 -1,9  0,5 -1,9 -1,9 -0,5 
Lokalkostnader 0,0 0,0  0,0 0,0 0,0 0,0 
Kapitalkostnader 0,0 0,0  0,0 0,0 0,0 0,0 
Övriga kostnader 0,0 0,0  0,1 -0,1 -0,1 -0,1 
Interna kostnader (kto 79) 0,0 0,0  0,0 0,0 0,0 0,0 
Summa kostnader -2,1 -2,6 -18,7 % 0,7 -2,8 -2,8 -0,7 
Verksamhetens 
nettokostnader 

-2,1 -2,6 -18,7 % 0,7 -2,8 -2,8 -0,7 

        
Prognoskolumnen avser prognos per augusti 2020 och kolumnen prognosavvikelse visar differensen mellan utfall och prognos. 

För en god ekonomisk styrning är det viktigt att nämndernas prognossäkerhet är hög. I årsredovisningen jämförs 
därför årets utfall med nämndens prognoser under året. 

Revisionens helårsprognos var i augusti i nivå med 2020 års budget. Utfall är 0,7 mkr lägre än budget och 
differensen mellan prognos och utfall beror på en osäkerhet kring vad det nya avtalet för revisionstjänster medförde 
för kostnader under hösten. 
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