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Årsredovisning 2020 
 

Förslag till beslut 
Tekniska nämnden tar del av Årsredovisning 2020. 
 
 
Sammanfattning 
 
Effekterna av den pågående pandemin (Covid-19) har haft en mindre påverkan på nämndens 
verksamheter. Nämndens entreprenörer har och har haft en god beredskap för att kunna hantera 
uppdragen på ett för verksamheterna tillfredsställande sätt. 

Den 1 oktober 2020 genomfördes en omorganisation med syftet att förtydliga roller och ansvar, förbättra 
den strategiska förmågan hos organisationen samt förstärka vissa nyckelpositioner. 

Under året har ett antal reinvesteringar i stadens fastigheter genomförts såsom upprustningen av 
Huvudstabadet, nya klassrum i Ulriksdalsskolan och en ny avdelning i Råsundagården. Black Sheep, 
numera Fabrik 38, har flyttat till iordningsställda lokaler i Sunnangården och ventilationsåtgärder har 
genomförts i ett flertal fastigheter. Ett antal förskolelokaler har renoverats och nytt tak har lagts på ett 
antal fastigheter. 

I stadsmiljön har upprustning av utvalda parkområden genomförts, ny vägbeläggning lagts på ett antal 
vägsträckor och gatubelysningen har bytts ut till energisnål LED-belysning på bland annat Centralvägen. 
Genomförandet av stadens cykelplan har fortgått, med slutförda åtgärder på Råsta strandväg, 
Kolonnvägen, Huvudsta allé och Solnavägen. Anläggning av en ny dagvattendamm i Bergshamra har 
färdigställts och upprustning av lekplatser har utförts i Pampasparken och Hagalundsparken samt 
påbörjats i Hannebergsparken. 

Kommunfullmäktige har i stadens verksamhetsplan och budget för 2020 beslutat om fem nämndmål och 
tre uppdrag för tekniska nämnden. 

Följande fem mål uppfylls till stor del: 

• Solna ska ha en ren, snygg och trygg stadsmiljö. 
• Solna ska ha en god framkomlighet, tillgänglighet och trafiksäkerhet för alla som bor och rör sig i 

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

Följande tre uppdrag är slutförda: 

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

• Uppdraget att utreda hur avfallsverksamheten kan utvecklas i syfte att minska avfallsmängden och 
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öka återvinningen avrapporterades till tekniska nämnden i mars. 
• Uppdraget att göra en översyn av stadens lekplatser i syfte att säkerställa tillgänglighet, funktion 

och kvalitet avrapporterades på tekniska nämnden i juni. 

Tekniska nämndens skattefinansierade verksamhet redovisar ett nettoöverskott gentemot budget på 
0,5 mkr. 

Nämnden redovisar ett investeringsutfall på 153,1 mkr vilket är 7,5 mkr lägre än tilldelad 
investeringsbudget. Detta beror på att ett antal projekt färdigställs under 2021. 

Affärsverksamheten redovisar ett underskott på 1,7 mkr vilket främst beror på att ett flertal 
verksamhetsabonnenter har fått stänga eller kraftigt minska ner abonnemangen på grund av Covid-19. En 
annan orsak till underskottet är prisjusteringar från leverantörer som till exempel förbränningsskatten, som 
skett efter att budgeten och den nya taxan beslutades. 

 
 
 

Handlingar 
 
 
 
Catarina Ericsson    Annika Forsing 
Förvaltningschef                         Stabschef 
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Årsredovisning 2020 

TEKNISKA NÄMNDEN 
TND/2019:1, behandlas på tekniska nämnden den 17 februari 2021. 
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Förvaltningsberättelse 

Översikt över verksamhetens utveckling 

Effekterna av den pågående pandemin (Covid-19) har haft en mindre påverkan på nämndens verksamheter. 
Nämndens entreprenörer har och har haft en god beredskap för att kunna hantera uppdragen på ett för 
verksamheterna tillfredsställande sätt. 

Den 1 oktober 2020 genomfördes en omorganisation med syftet att förtydliga roller och ansvar, förbättra den 
strategiska förmågan hos organisationen samt förstärka vissa nyckelpositioner. 

Under året har ett antal reinvesteringar i stadens fastigheter genomförts såsom upprustningen av Huvudstabadet, 
nya klassrum i Ulriksdalsskolan och en ny avdelning i Råsundagården. Black Sheep, numera Fabrik 38, har flyttat till 
iordningsställda lokaler i Sunnangården och ventilationsåtgärder har genomförts i ett flertal fastigheter. Ett antal 
förskolelokaler har renoverats och nytt tak har lagts på ett antal fastigheter. 

I stadsmiljön har upprustning av utvalda parkområden genomförts, ny vägbeläggning lagts på ett antal vägsträckor 
och gatubelysningen har bytts ut till energisnål LED-belysning på bland annat Centralvägen. Genomförandet av 
stadens cykelplan har fortgått, med slutförda åtgärder på Råsta strandväg, Kolonnvägen, Huvudsta allé och 
Solnavägen. Anläggning av en ny dagvattendamm i Bergshamra har färdigställts och upprustning av lekplatser har 
utförts i Pampasparken och Hagalundsparken samt påbörjats i Hannebergsparken. 

Kommunfullmäktige har i stadens verksamhetsplan och budget för 2020 beslutat om fem nämndmål och tre 
uppdrag för tekniska nämnden. 

Följande fem mål uppfylls till stor del: 

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

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

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

• 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. 

Följande tre uppdrag är slutförda: 

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

• Uppdraget att utreda hur avfallsverksamheten kan utvecklas i syfte att minska avfallsmängden och öka 
återvinningen avrapporterades till tekniska nämnden i mars. 

• Uppdraget att göra en översyn av stadens lekplatser i syfte att säkerställa tillgänglighet, funktion och kvalitet 
avrapporterades på tekniska nämnden i juni. 

Tekniska nämndens skattefinansierade verksamhet redovisar ett nettoöverskott gentemot budget på 0,5 mkr. 

Nämnden redovisar ett investeringsutfall på 153,1 mkr vilket är 7,5 mkr lägre än tilldelad investeringsbudget. Detta 
beror på att ett antal projekt färdigställs under 2021. 

Affärsverksamheten redovisar ett underskott på 1,7 mkr vilket främst beror på att ett flertal verksamhetsabonnenter 
har fått stänga eller kraftigt minska ner abonnemangen på grund av Covid-19. En annan orsak till underskottet är 
prisjusteringar från leverantörer som till exempel förbränningsskatten, som skett efter att budgeten och den nya 
taxan beslutades. 
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Händelser av väsentlig betydelse 

Från 1 juli 2020 har Signalisten tagit över uthyrning och köhantering av de parkeringsplatser som tidigare hyrdes ut 
av tekniska nämnden. För att ge Solnaborna en bättre service och en effektivare organisation samlas nu alla förhyrda 
parkeringar inom Signalistens verksamhet. 

Med anledning av den pågående pandemin har nämnden arbetat intensivt tillsammans med berörda entreprenörer 
för att säkerställa att det kommunala uppdraget blivit utfört. Sommaren har inneburit att viss verksamhet har 
intensifierats såsom tömning av papperskorgar och parkskötsel. Detta då fler Solnabor har befunnit sig på 
hemmaplan än vad som är normalt och på så sätt nyttjat parker och grönområden mer frekvent. 

Inom fastighetsdriften har en genomlysning skett för att effektivisera arbetssätt och tydliggöra ansvarsgränssnitt 
gällande lokalförsörjningen i stadens verksamheter. Handlingsplaner har tagits fram för att förbättra kundnöjdheten 
och en inventering av lokalbeståndet har genomförts inför upphandling av driftentreprenör. 

Nämnden har även utvecklat digitala arbetssätt både internt inom förvaltningen och gentemot medborgarna och 
entreprenörerna. Detta har skapat en större flexibilitet och tillgänglighet som i sin tur möjliggjort att nämnden 
kunnat genomföra verksamheten på ett säkert sätt och i enlighet med Folkhälsomyndighetens rekommendationer. 

Nämndens service och myndighetsutövning har förbättrats avsevärt under perioden genom ett ökat NKI (Nöjd 
kundindex) för markupplåtelse. Kontaktcenters lösningsgrad har även den förbättrats. 

Den 1 oktober 2020 genomfördes en omorganisation med syftet att förtydliga roller och ansvar, förbättra den 
strategiska förmågan hos organisationen samt förstärka vissa nyckelpositioner. 

Tekniska nämnden har fyra antagna kvalitetsdeklarationer; 

• Hantering av avfall 

• Renhållning på allmän platsmark 

• Skötsel av gator, gång och cykelvägar samt trafiksäkerhet 

• Vård av parker och natur 

Uppföljningen av efterlevnaden av tekniska nämndens kvalitetsdeklarationer har genomförts löpande inom ramen 
för tekniska nämndens systematiska avtalsuppföljning och entreprenörsstyrning. Vidare följs svarstider avseende 
inkomna felanmälningar upp löpande. 

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. 
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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. 

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: 

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. 

Solna ska ha en ren, snygg och trygg stadsmiljö. 

 Målet uppfylls till stor del i år 

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

I den årliga skräpmätningen som genomförs i samarbete med Håll Sverige Rent, redovisas det genomsnittliga antalet 
skräpföremål i den offentliga miljön till 6,21 per 10 kvm. Trenden har de sista åren varit en minskning men då 
Covid-19 inneburit att invånarna haft hemester så har även nedskräpningen ökat. 

Antal anmälda klotterärenden på allmän plats uppgick till 1 730 stycken vilket är en minskning med 257 stycken 
jämfört med föregående år. 

Det för år 2020 nya måttet antal genomförda avtalsuppföljningar, uppgick till 42 stycken. Detta avser antalet 
protokollförda stickprovskontroller. Vid stickprovskontrollerna har brister noterats som sedan skyndsamt åtgärdats 
av entreprenören. 

Viktiga aktiviteter som bidrar till måluppfyllelse är: 

• Under sommaren har renhållningsarbetet intensifierats bland annat genom ökad frekvens och utökade 
områden för skräpplockning och tömning av papperskorgar. 

• Upprustning av parkområden har genomförts i bland annat kvarteret Odin i Hagalund, Eric Grates park i 
Solna centrum samt i Norra Ritorp. Brevduvegatan i Frösunda har fått nya gatuträd. 

• Omfattande trädbeskärning i kommunens parkområden har genomförts, exempelvis i Skytteholmsparken. 

• Gatubelysningen har på flera platser bytts ut till energieffektivare och ljusare LED-belysning. Exempel på 
platser där detta skett är Centralvägen, Äppelparken i Frösunda, Råsunda torg samt i ett flertal tunnlar runt 
om i staden. 
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• På Solnaplan har bänkar renoverats och mindre markarbeten utförts. 

• Arbetet med att ta fram en renhållningskarta för grönområden är klart. 

• Utbytet av papperskorgar har fortlöpt under året. 

 
 

Avfallshanteringen ska ske med bästa möjliga resursutnyttjande och minsta möjliga 

miljöpåverkan. 

 Målet uppfylls till stor del i år 

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

Arbetet med insamling av mer matavfall har fortsatt under 2020. Under året har 1 415 nya hushåll anslutit sig till 
matavfallsinsamlingen. Det innebär att 58 procent av Solnas hushåll har möjlighet att sortera matavfall. Antal ton 
insamlat matavfall under 2020 uppgår till totalt 2 926 ton (2019: 2 540) varav 986 ton (2019: 774) avser hushåll och 
1 940 verksamheter (2019: 1 766). 

Viktiga aktiviteter som bidrar till måluppfyllelse är: 

• Tekniska nämndens avfallsverksamhet har tillsammans med de övriga SÖRAB-kommunerna tagit fram en 
ny avfallsplan för perioden 2021-2032. Den nya avfallsplanen beslutades av kommunfullmäktige den 30 
november 2020. Avfallsplanen anger riktningen för hur Solna stad kan minimera negativ miljö- och 
klimatpåverkan, minska mängden avfall och skapa bättre förutsättningar för hållbara val. 

• I samband med den nya avfallsplanen reviderades även stadens avfallsföreskrifter. 

• Avfallstaxans konstruktion har reviderats i syfte att möta ökade miljökrav och tidigare års ekonomiska 
obalans. 

• Upphandlingen av ny entreprenör för avfallshämtning är genomförd och det nya avtalet börjar gälla 1 
oktober 2021. 
 

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 

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

Antal trafikskadade avseende rapporterade olyckor på vägar med kommunalt väghållarskap uppgick under 2020 till 
50 skadade vilket är 18 färre än föregående år. 

Viktiga aktiviteter som bidrar till måluppfyllelse är: 

• Arbetet med genomförandet av stadens cykelplan har fortgått under året med slutförda ombyggnationer på 
Råsta strandväg, Huvudsta allé, Kolonnvägen och Solnavägen. Längs Enköpingsvägen, mellan Råsta 
strandväg och Sundbyberg, samt på Stocksundsbron har separering genom linjemålning utförts. 

• Genomförandeprogram för cykelplanen har aktualiserats, "Aktualisering av Genomförandeprogram för 
Solna stads cykelplan 2021-2030" 

• Exempel på gator som under 2020 fått ny vägbeläggning är Solnavägen, Solna strandväg, Frösundaleden, 
Växlarevägen, Framnäsbacken och Solna strandväg. Det har även utförts asfalteringsarbeten på gång- och 
cykelvägar bland annat vid Alphyddevägen, Parksskolan och i Bergshamra norr om Bergshamravägen. 

• LTF (Lokala Trafikföreskrifter) skrivs löpande och publiceras på RDT (Rikstäckande Databas för 
Trafikföreskrifter). 

• Under 2020 har nya system för hantering av schakt- och TA-planetillstånd, bilflytt, vägnätsredigering och 
trafikföreskrifter implementerats. 

• Avtalsuppföljningen av den dagliga driften av gator och parker har fortgått med fler kontroller ute i fält. 

Därutöver bistår tekniska nämnden miljö- och byggnadsnämnden och kommunstyrelsen i arbetet med de strategiska 
trafikfrågorna. Det handlar exempelvis om delaktighet i detaljplanering samt planering för utbyggnaden av 
Mälarbanan, tunnelbanan och stombussnätet. 
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Solna ska ha ändamålsenliga, tillgängliga och effektiva lokaler, som erbjuder en god miljö att 

vistas i. 

 Målet uppfylls till stor del i år 

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

De mått som ligger till grund för att bedöma om målet är uppfyllt baseras på uppföljning av energieffektivitet samt 
brukarnas upplevelse av fastigheter och lokaler. Energiförbrukningen uppgick under året till 201,1 kWh/kvm på de 
egna lokalerna vilket är en minskning med 11,4 kWh/kvm jämfört med föregående år. Med utgångspunkt av 
föregående års Nöjd Kund Index-mätning har förbättringsområden identifierats och åtgärder har vidtagits. 
Ombudsmöten genomförs kontinuerligt med driftentreprenör för att följa upp leveranserna. NKI:s totalindex har 
ökat från 43 till 49 sen föregående år. 

Viktiga aktiviteter som bidrar till måluppfyllelse är: 

• Upprustningen av Huvudstabadet blev klar inför badets öppnande i juni. 

• Ett stort antal klassrum och grupprum har renoverats på Ekensbergsskolan och Skytteholmsskolan. 

• På Ulriksdalsskolan har investeringar gjorts för att optimera ventilationen och nya klassrum har tillskapats. 

• Råsundaskolans ena gård har totalrenoverats och skolhälsovården har fått nya renoverade lokaler. 

• Inom ramen för minskade barngrupper har omfattande renoveringar gjorts på Juvelens förskola. Även på 
Näckrosens förskola har insatser genomförts. 

• På Uddens förskola och Charlottenburgs förskola har det genomförts stora renoveringar invändigt. Båda 
förskolorna har förutom nya ytskikt även fått helt ny ventilation. 

• Takrenoveringar har genomförts på bland annat följande fastigheter; Solna gymnasium, Paprikans förskola, 
Huvudsta ridklubb, Svedenbadet, och Huvudsta öppna förskola. 

• Black Sheep, numera Fabrik 38, har fått nya renoverade lokaler i Sunnangården. 

• Gasellens förskola och Huvudsta öppna förskola har fått ny ventilation. 

• Etablering av en ny paviljong för tio avdelningar i två våningsplan har påbörjats i nära anslutning till 
Paprikans förskola. 

• Arbetet med tillgänglighetsinventeringen fortgår och i samband med reinvesteringar i stadens fastigheter 
utreds tillgänglighetsfrågorna. I samband med upprustningen av Huvudstabadet installerades en 
handikappramp. Bergshamra IP har fått en tillgänglighetsanpassad entré och grusvägar har asfalterats för 
bättre tillgänglighet. 

• Energieffektivisering är en annan del som ses över i samband med reinvesteringarna. Bland annat har 
samtliga fönster renoverats och taket lagts om på Berga omvårdnadsboende, fönsterbyten har skett på 
Skytteholmsskolan och belysningen har bytts ut i ett antal fastigheter. 

 
 

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

solnabor och företagare. 

 Målet uppfylls till stor del i år 

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

Kontaktcenter hanterar cirka 2 500 ärenden per månad som rör tekniska nämnden. Målet är att de ska lösa så många 
ärenden som möjligt redan i första kontakten med medborgaren. I år ligger lösningsgraden på 81 procent vilket är en 
ökning med en procentenhet jämfört med motsvarande period föregående år.  

Andel ärenden som tekniska nämnden besvarar inom utlovad tid uppgår till 75,9 procent. 

Solna stad har deltagit i Stockholm Business Alliances servicemätning där tekniska nämnden har deltagit inom 
området myndighetshandläggning. Undersökningen är upplagd enligt analysmodellen NKI (nöjdkund index) där 
kundnöjdhet mäts på en skala 0-100 inom olika serviceområden. NKI för markupplåtelser, som presenterades under 
våren 2020 och avser mätningen 2019, visade en avsevärd förbättring från 69 till 77 jämfört med förra mätningen. 

Viktiga aktiviteter som bidrar till måluppfyllelse är: 

• Systemstöd har implementerats för att bidra till snabbare handläggningstid och lättare ge företag och 
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privatpersoner förhandsinformation och status. 

• Arbetet med en bättre samverkan mellan tekniska nämnden och kommunstyrelsens 
kommunikationsverksamhet pågår för att förbättra kommunikationen om nämndens verksamhet. 

• Proaktiv information gällande nämndens insatser finns på stadens hemsida för att underlätta för 
kontaktcenter och medborgarna. 

• Processen avseende beslut om markupplåtelse har omarbetats till att inkludera fler remissinstanser inom 
staden för att säkerställa ett korrekt beslut. 

 

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 

  Uppdraget pågår med avvikelse 

 Uppdraget avbrutet eller har inte startat. 

Uppdrag 

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

 Tekniska nämnden får i uppdrag att utreda hur avfallsverksamheten kan utvecklas i syfte att minska avfallsmängden och öka 
återvinningen. 

 Tekniska nämnden får i uppdrag att göra en översyn av stadens lekplatser i syfte att säkerställa tillgänglighet, funktion och kvalitet. 

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. 

Tekniska nämnden får i uppdrag att utreda hur avfallsverksamheten kan utvecklas i syfte att 

minska avfallsmängden och öka återvinningen. 

 Uppdraget är slutfört. 

Uppdraget att utreda hur avfallsverksamheten kan utvecklas i syfte att minska avfallsmängden och öka återvinningen 
avrapporterades till tekniska nämnden i mars. 

Tekniska nämnden får i uppdrag att göra en översyn av stadens lekplatser i syfte att säkerställa 

tillgänglighet, funktion och kvalitet. 

 Uppdraget är slutfört. 

Uppdraget att göra en översyn av stadens lekplatser i syfte att säkerställa tillgänglighet, funktion och kvalitet 
avrapporterades på tekniska nämnden i juni. 
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Ekonomisk analys 

Driftredovisning 

Tekniska nämndens utfall för perioden uppgår till 7,9 mkr, vilket är 31,9 mkr (70,0 %) högre jämfört med 
föregående år. Intäkterna uppgår till 482,5 mkr, vilket är en ökning med 32,0 mkr (7,1%) jämfört med samma period 
2019. Ökningen beror framförallt på ökade intäkter hänförliga till den taxejustering gällande parkering som 
genomfördes under 2019 samt ökade hyresintäkter. Kostnaderna uppgår till 490,4 mkr, vilket är 13,6 mkr (2,9%) 
högre än föregående år. 

Periodens positiva budgetavvikelse uppgår till 0,5 mkr. 

Intäkterna visar ett överskott på 12,1 mkr jämfört med budget. Taxor och avgifter är 0,8 mkr högre än budget. 
Besöksparkeringen har minskat med 6,6 mkr jämfört med budget medan intäkterna hänförliga till boendeparkering 
och felparkering har ökat till med 8,5 mkr jämfört med budget. Hyror och arrenden har ökat med 10,4 mkr vilket 
framförallt är hänförligt till ökade hyresintäkter avseende lägenheter som hyrs ut av Signalisten som tillfälliga 
boenden. 

Kostnaderna visar ett underskott på 11,7 mkr jämfört med budget. Personalkostnaderna är lägre än budgeterat och 
beror på ett antal vakanta tjänster. Köp av verksamhet/tjänster visar ett underskott på 3,0 mkr vilket bland annat 
beror på högre it- och konsultkostnader i samband med upphandling av fastighetsdrift. Lokalkostnaderna är 4,8 mkr 
lägre än budget vilket framförallt beror på lägre kostnader avseende el- och uppvärmning samt inhyrning av lokaler. 
Under året har aktiveringar av genomförda investeringar skett i större utsträckning än vad som budgeterats vilket 
innebär ett underskott på kapitalkostnaderna om 4,8 mkr. Posten övriga kostnader visar ett underskott på 9,4 mkr 
vilket främst beror på ökade kostnader för reparation och underhåll samt brandskyddsåtgärder i stadens fastigheter. 

Resultaträkning (mkr) Periodutfall Årsprognos 

 2020 2019 % 20/19 Budget- 
avvikelse 

Budget Prognos Prognos- 
avvikelse 

Taxor och avgifter 117,1 106,6  0,8 116,2 113,0 -4,1 

Hyror och arrenden 359,4 337,9  10,4 349,0 351,0 -8,4 

Bidrag 0,6 0,0  0,6 0,0 0,5 -0,1 

Försäljning av verksamhet 5,4 4,3  0,3 5,1 5,1 -0,3 

Övriga intäkter 0,0 0,0  0,0 0,0 0,0 0,0 

Interna intäkter (kto 39) 0,0 1,6  0,0 0,0 0,0 0,0 

Summa intäkter 482,5 450,5 7,1 % 12,1 470,3 469,6 -12,9 

Personalkostnader -27,0 -23,6  0,8 -27,8 -25,1 1,9 

Köp av verksamhet/tjänster -93,9 -86,2  -3,0 -90,8 -91,9 2,0 

Lokalkostnader -198,7 -193,8  4,8 -203,5 -199,0 -0,3 

Kapitalkostnader -144,8 -137,9  -4,8 -139,9 -142,3 2,5 

Övriga kostnader -25,9 -22,1  -9,4 -16,6 -19,7 6,2 

Interna kostnader (kto 79) 0,0 -13,1  0,0 0,0 0,0 0,0 

Summa kostnader -490,4 -476,8 2,9 % -11,7 -478,7 -478,0 12,4 

Verksamhetens 
nettokostnader 

-7,9 -26,3 -70,0 % 0,5 -8,4 -8,4 -0,5 

        

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 utfall jämfört med helårsprognosen per augusti avviker med 0,5 mkr. 

Verksamheter 

Verksamheter (mkr) 2020 2019 % 20/19 Budget- 
avvikelse 

Budget Prognos Prognos- 
avvikelse 

Tekniska nämnden -0,6 -1,1 -44,1 % 0,0 -0,6 -0,8 -0,2 

Förvaltningsledning -11,6 -12,6 -7,6 % 2,3 -13,9 -13,9 -2,3 

Fastighetsavdelning 23,9 11,3 112,8 % 0,9 23,0 23,0 -0,9 

Stadsmiljöavdelning -16,4 -20,1 -18,1 % -4,4 -12,0 -12,0 4,4 

Projekt och VA -3,2 -3,8 -16,9 % 1,7 -4,9 -4,7 -1,5 

Summa nämnd -7,9 -26,3 26,1 % 0,5 -8,4 -8,4 -0,5 

Den 1 oktober 2020 genomfördes en omorganisation med syftet att förtydliga roller och ansvar, förbättra den 
strategiska förmågan hos organisationen samt förstärka vissa nyckelpositioner. 
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Förvaltningsledningen redovisar ett överskott jämfört med budget på 2,3 mkr för perioden vilket beror på lägre 
personal- och konsultkostnader än budgeterat. 

Fastighetsavdelningens budgetavvikelse på 0,9 mkr avser främst ökade hyresintäkter avseende de lägenheter som 
hyrs ut av Signalisten som tillfälliga boenden samt lägre energikostnader. 

Stadsmiljöavdelningen redovisar ett underskott jämfört med budget på 4,4 mkr vilket främst beror på att 
investeringar aktiverats i större utsträckning än budgeterat vilket gett högre kapitalkostnader. Ytterligare en orsak till 
underskottet är en satsning av underhållsåtgärder på stadens kommunaltekniska anläggningar såsom gator, parker 
och grönområden. 

Till följd av ovan nämnda omorganisation avvecklades avdelningen Projekt och VA. Detta innebar att tjänster 
flyttats till ledningsstaben, fastighetsavdelningen respektive stadsmiljöavdelningen varvid ett överskott om 1,7 mkr 
jämfört med budget redovisas. 

Nämndens utfall jämfört med helårsprognosen per augusti, visar ett överskott på 0,5 mkr. 

  

Investeringsredovisning 

Tekniska nämndens investeringsutfall uppgår till 153,1 mkr vilket är en positiv budgetavvikelse på 7,5 mkr. 
Överskottet beror på att ett antal projekt färdigställs först under 2021. Jämfört med samma period föregående år har 
utgifterna minskat med 26,1 mkr. 

Fastighetsavdelningen 
Fastighet redovisar ett utfall på 108,5 mkr för perioden vilket är 1,5 mkr lägre än budget och 10,9 mkr lägre än 
föregående år. 

Några exempel på projekt som har genomförts under året är renoveringar av förskolorna Charlottenburg, Juvelen 
och Udden samt ytskiktsrenoveringar på Ekensbergs- och Skytteholmsskolan. Nya klassrum i Ulriksdalsskolan har 
tillskapats och en ny avdelning på Råsundagården har färdigställts. 

Råsundaskolans ena gård har fått en upprustning, och en ny aktivitetsyta är etablerad på Granbackaskolan. Black 
Sheep har flyttat till iordningsställda lokaler i Sunnangården. Nytt tak har lagts på bland annat Solna gymnasium, 
Paprikans förskola, Huvudsta ridskola och Svedenbadet. 

Huvudstabadets renovering avslutades i början av sommaren. Den stora poolen har fått ny dränering, nytt ytskikt 
och en handikappramp. Renoveringen av Bergshamra IP påbörjades under hösten 2020 och kommer färdigställas 
under 2021. 

 
Stadsmiljöavdelningen 
Investeringsutgifterna för stadsmiljöverksamheterna uppgår till totalt 44,5 mkr vilket är 6,1 mkr lägre än budget och 
15,3 mkr lägre än föregående år. 

Upprustning av parkområden har genomförts i bland annat kvarteret Odin i Hagalund, Eric Grates park i Solna 
centrum samt i Norra Ritorp. Brevduvegatan i Frösunda har fått nya gatuträd. 

Exempel på gator som under 2020 fått ny vägbeläggning är Solnavägen, Solna strandväg, Frösundaleden, 
Växlarevägen, Framnäsbacken och Solna strandväg. Det har även utförts asfalteringsarbeten på gång- och cykelvägar 
bland annat vid Alphyddevägen, Parksskolan och i Bergshamra norr om Bergshamravägen. Gatubelysningen har på 
flera platser bytts ut till energieffektivare och ljusare LED-belysning. Detta har bland annat skett på Centralvägen, 
Äppelparken i Frösunda, Råsunda torg samt i ett flertal tunnlar runt om i staden. 

Cykelplan 
Arbetet med genomförandet av stadens cykelplan har fortgått under året med slutförda ombyggnationer på Råsta 
strandväg, Huvudsta allé, Kolonnvägen och Solnavägen. Längs Enköpingsvägen, mellan Råsta strandväg och 
Sundbyberg, samt på Stocksundsbron har separering genom linjemålning utförts. 

Vatten 
Anläggning av en ny dagvattendamm i Bergshamra har färdigställts. 

Utemiljö lekplatser 
Upprustning av lekplatser har färdigställts i Pampasparken samt påbörjats i Hagalundsparken och 
Hannebergsparken. 
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Investeringsredovisning 
(mkr) 

Periodutfall Årsprognos 

 2020 2019 Differens 
20/19 

Återstår av 
årsbudget 

Budget Prognos Prognos- 
avvikelse 

Fastighet -108,5 -119,4 -10,9 1,5 -110,0 -110,0 0,0 

Stadsmiljö -44,5 -59,8 -15,3 6,1 -50,6 -50,6 0,0 

-varav cykelplan -15,9 -13,3 2,6 -0,9 -15,0 -15,0 0,0 

-varav vatten -6,0 -3,5 2,5 -4,0 -2,0 -6,0 -4,0 

-varav utemiljö lekplatser -1,9 -7,8 -5,9 1,1 -3,0 -3,0 0,0 

Summa investeringar -153,1 -179,2 -26,1 7,5 -160,6 -160,6 -7,5 

Prognoskolumnen avser prognos per augusti 2020. 

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

Väsentliga personalförhållanden 

Hälsa och välbefinnande 
Nämndens sjukfrånvaro har under året minskat med 1,1 procentenheter jämfört med föregående år. Chefernas roll 
inom det hälsofrämjande arbetet har tydliggjorts. Hälsa och välbefinnande på arbetsplatsen har fått en naturlig del i 
det strategiska verksamhetsutvecklingsarbetet. För att främja kunskap och möjligheter att motverka ohälsa och 
olycksfall har cheferna genomgått en arbetsmiljöutbildning. En förvaltningsgemensam arbetsmiljöplan har arbetats 
fram, denna kommer att implementeras på respektive avdelningen under 2021. Ett kontinuerligt och nära samarbete 
med Solna stads HR-stab ger förvaltningen en strategisk partner i det långsiktiga och hälsofrämjande arbetet. 

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 arbetsgivare. Förvaltningen genomför varje 
kvartal kurser inom Mark och Anläggning samt Hus och Fastigheter. Ett flertal anställda har medverkat i digitala 
utbildningar och föreläsningar samt genomgått entreprenadjuridisk vidareutbildning. Fastighetsavdelningen har även 
genomfört ett antal studiebesök för att få erfarenhetsutbyte och goda exempel. Samtliga inom förvaltningen har 
även deltagit på distansutbildning kring mutor, jäv och bisyssla, samt utbildningen "Att arbeta inom offentlig 
verksamhet". 

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. En 
omorganisationen har genomförts inom tekniska nämnden den 1 oktober 2020, vilken syftar till att stärka både 
resurs- och kompetensmässigt inom nyckelområden. Den syftar också till att stärka den strategiska agendan i 
chefsled samt att förtydliga roller och ansvar i organisationen. 

Personalomsättningen inom tekniska nämnden har minskat från 25,9 procent 2019 till 22 procent under 2020 och 
vikten av att jobba proaktivt och långsiktigt med hållbart medarbetarskap är fokusområden i 
verksamhetsutvecklingsarbetet framåt. Under 2020 har tekniska nämnden infört avgångssamtal med medarbetare 
som slutar för att fånga upp viktiga inspel och förbättringsområden. 

Medarbetarengagemang 
Förvaltningen anordnar månadsvis förvaltningsövergripande informationsmöten där frågor som bland annat 
personal, arbetsmiljö, organisationsförändringar, måluppfyllelse och ekonomi behandlas. I samband med Covid-19 
har förvaltningen gått in i en form av krisledning där nya arbetssätt och gränsöverskridande samarbeten varit 
nödvändiga för att säkerställa att verksamheten fungerar på ett bra sätt. 

Genom att årligen mäta HME, hållbart medarbetarindex, fångar verksamheten upp de tydligaste 
förbättringsområdena inom nämndens ansvarsområden. Senaste undersökningen genomfördes hösten 2020 och 
visade ett förbättrat resultat. Handlingsplaner utifrån resultatet kommer att upprättas under 2021 och följas upp. 
Förbättringsområdena finns inom medarbetarnas motivation och engagemang samt inom styrning, mål och 
uppföljning. 

Lika rättigheter och möjligheter 
Det förs också ett målinriktat arbete tillsammans med personalen på plats för att bibehålla en attraktiv arbetsplats 
med breda perspektiv och kreativitet i lösningar gällande rättigheter och möjligheter på arbetsplatsen. Ett 
intensifierat samarbete med de fackliga organisationerna gällande det systematiska arbetsmiljöarbetet har också 
bidragit 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 
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att hitta rätt personal till nämndens verksamhet. 

Periodutfall 2020 2019 Förändring 

Antal anställda 42 43 -1 

- varav kvinnor 22 19 3 

- varav män 20 24 -4 

Antal årsarbetare i snitt 42 42,5 -0,5 

Sjukfrånvaro, % 4,5 5,6 -1,1 

Hållbart 
medarbetarengagemang-index 
(HME) 

79,2 74,1 5,1 

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 

Nämndens internationella arbete används huvudsakligen som metod för verksamhets- och kvalitetsutveckling. 
Nedan beskrivs det huvudsakliga internationella arbetet under 2020. 

Fokus har främst varit på avfallsfrågor i syfte att kunna möta de ökade krav som ställs inom området. Under 
perioden har nämnden tillsammans med SÖRAB-kommunerna arbetat med framtagandet av en ny avfallsplan. 
Planen utformas på ett sådant sätt att både internationella, regionala och lokala perspektiv tas tillvara. Den ska 
uppfylla såväl gällande som kommande lagstiftning från EU och i Sverige. 

Under året har nämnden deltagit i ett digitalt EU-seminarium gällande pandemihantering. Seminariet hanterade även 
framtidsfrågor inom EU och Sverige och hur dessa påverkar Solna stads agenda framgent. 

Det internationella arbetet bidrar till att uppfylla nämndens samtliga mål. 

Likabehandling 

Nämndens likabehandlingsarbete syftar till att utveckla nämndens verksamhet och dess kvalitet samt att säkra 
likvärdigt bemötande och service. Nedan beskrivs likabehandlingsarbetet under 2020. 

För tekniska nämndens verksamhet är den fysiska tillgängligheten i stadsmiljön och i fastighetsbeståndet den mest 
framträdande delen i likabehandlingsarbetet. Tillgänglighetsperspektivet har en central roll i utvecklingen av 
stadsmiljön och i stadens fastigheter. Tillgänglighet styrs av flera olika lagar och regelverk, exempelvis plan- och 
bygglagen (PBL) och tillgänglighet på allmänna platser (ALM). 

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

Inom fastighetsbeståndet har bland annat en ny handikappramp installerats i Huvudstabadet, belysningen på ett 
antal förskolegårdar bytts ut till ljusare LED-lampor, i syfte att öka tryggheten. Bergshamra IP har fått en 
tillgänglighetsanpassad entré och grusvägar har asfalterats för bättre tillgänglighet. 

I stadsmiljön har åtgärder för ökad tillgänglighet fortsatt under 2020. Ett antal parkbänkar har bytts ut för att 
säkerställa att det finns plats för rekreation och återhämtning i stadens parker. Belysning i några av stadens gång- 
och cykeltunnlar har bytts ut till ljusare och mer energieffektiva LED-lampor. Åtgärder i enlighet med cykelplanen 
har genomförts för att underlätta för stadens alla medborgare, stora som små. 

Stadsmiljöavdelningen genomför kontinuerligt röjningar utmed gångvägar i naturmark, vilket ökar trygghet och 
tillgänglighet. 

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 lätt och förståeligt språk. 
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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. 

Arbetet med likabehandling bidrar till att uppfylla nämndens samtliga mål. 

Miljö och klimat 

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

Inom ramen för nämndens investeringsprojekt undersökts alltid möjligheten till energieffektivisering. Det kan gälla 
allt ifrån byte av fönster, tak, ventilationsaggregat till montering av solfilm för att ge fastigheten bättre 
energiprestanda. I stadsmiljön handlar det främst om att byta till energisnål LED-belysning. 

Inom stadens fastigheter har bland annat fönster- och takrenoveringar skett på Berga omvårdnadsboende, 
fönsterbyten i Skytteholmsskolan samt byte av belysning i ett antal fastigheter. Två gamla ventilationsaggregat har 
bytts ut i Uddens förskola till ett nytt med värmeåtervinning, vilket genererat en energibesparing på cirka 80 procent. 
Även förskolorna Charlottenburg och Gasellen samt Huvudsta öppna förskola har fått ny ventilation. Byte av 
styrsystem har skett i ett antal fastigheter för att effektivisera energiförbrukningen. 

Under perioden har gatubelysningen effektiviserats och bytts till energisnål och ljusare LED-belysning på 
Centralvägen samt i ett antal tunnlar. 

Under året har arbetet med genomförande av stadens cykelplan fortgått bland annat på Råsta strandväg, Huvudsta 
allé etapp 2 och Kolonnvägen. 

Tekniska nämnden har under sommaren, i samverkan med föreningen Håll Sverige Rent (HSR), genomfört den 
årliga mätningen av skräp i stadsmiljön, främst längst gator och gångstråk. 

I upphandlingarna som genomförs av nämnden ställs hårda miljökrav avseende material, fordon och maskiner. 
Exempel på upphandlingar där kontroll av material har skett är upphandling gällande nya ramavtal för 
papperskorgar samt skyltar i stadsmiljön. 

För att bidra till stadens arbete med att förbättra vattenkvaliteten i sjöar och vattendrag har implementeringen av 
stadens dagvattenstrategi i tekniska nämndens verksamhetsområden fortsatt under 2020. Dagvattendammen i 
Bergshamra är färdigställd och renar nu dagvatten från i princip hela Bergshamra. 

Tekniska nämndens avfallsverksamhet har tillsammans med de övriga SÖRAB-kommunerna tagit fram en ny 
avfallsplan för perioden 2021-2032. Den nya avfallsplanen beslutades av kommunfullmäktige den 30 november 
2020. Avfallsplanen anger riktningen för hur Solna stad kan minimera negativ miljö- och klimatpåverkan, minska 
mängden avfall och skapa bättre förutsättningar för hållbara val. 

Arbetet med insamling av mer matavfall har fortsatt under 2020. Under året har 1 415 nya hushåll anslutit sig till 
matavfallsinsamlingen. Det innebär att omkring 58 procent av Solnas hushåll har möjlighet att sortera matavfall. 
Antal ton insamlat matavfall under 2020 uppgår till totalt 2 926 ton (2019: 2 540) varav 986 ton (2019: 774) avser 
hushåll och 1 940 verksamheter (2019: 1 766). 

Nämnden har under perioden genomfört insatser för att gynna pollinerande insekter i Solna genom återställning av 
naturmark längs Kolonnvägen, vilket inkluderar anläggande av äng och en stor sandbädd. 

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

Förväntad utveckling 

Befolkningsökningen och ökningen av besökare i Solna medför mer slitage och större behov av underhåll av såväl 
lokaler som gator, parker och offentlig miljö i allmänhet. Utöver det så 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. 

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 
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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. 

De förändrade förutsättningarna ska mötas med ett stadsövergripande utvecklingsarbete som går under namnet 
Solna 2025. Under hösten 2020 så har arbetet med att ta fram tekniska nämndens plan för att möta framtida 
omvärldsförändringar pågått. Under 2021 skall arbetssätt inom resultatorienterad styrning implementeras där målet 
är att succesivt genomföra planen i verksamheten under efterföljande år. Nämnden måste även fortsättningsvis 
utveckla sina förvaltnings- och projektprocesser för att driva verksamheten så effektivt och kvalitetssäkrat som 
möjligt. Utöver det så behöver samarbetet med övriga delar av staden utvecklas och ske på ett effektivare sätt så att 
en långsiktig planering av verksamheten och en hög grad av service kan uppnås. Nya tekniska lösningar kommer 
också krävas för att optimera den tekniska driften och minska energiförbrukningen i fastighetsbeståndet. 

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. Felparkerade fordon kan motverka framkomligheten och vara både 
trafikfarliga eller trafikstörande. Det är därför viktigt att även verka för att regelverket för parkering följs. 

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

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

Konkurrensutsättning 

Uppföljning av genomförda upphandlingar 

Verksamhetsområde / Avtal Uppföljning 

Klottersanering (SKL) Avslutad kvartal 4 2020. 

Skötsel av naturmark Pågående med annonsering under kvartal 2 2021. 

Underhåll av vägbeläggning Pågående med annonsering under kvartal 2 2021. 

Vägmarkeringar Avslutad kvartal 1 2020. 

Takentreprenader Pågående med annonsering under kvartal 2 2021. 

Digitalbetalning av parkeringsbiljett Pågående med annonsering under kvartal 1 2021. 

Fastighetsdrift Annonserad kvartal 4 2020. 

Rivningsentreprenader Under utredning hos SKL. 

Förtroendeläkare Avslutad kvartal 1 2020. 

Ramavtal om- och nybyggnad hissar och lyft Utredning av behov. 

Objektupphandlingar avseende åtgärder broar Utgår - avrop från befintligt ramavtal. 

Ramavtal eller objektsupphandling avseende 
besiktning och åtgärder bergbranter 

Under utredning hos stadsmiljö. 

Tekniska installationer Skytteholmsskolan Pausad. Fastighetsavdelningen återkommer vid behov. 

Ramavtal betongarbeten Pausad/Kommer inte att genomföras. 

Dagvattendamm Råstasjön Under utredning/pausad. 

Service avseende mobila sopsugsanläggningar Under utredning/pausad. 

Myndighetsbesiktningar Pausad/kommer eventuellt ingå i fastighetsdriften 

Styrsystem Huvudsta sopsug Upphandlas 2024. Det pågår dock en utredning om Huvudsta sopsug ska 
avvecklas eller upprustas mm. 

Ramavtal samverkansentreprenader Kommer ej genomföras. 

Utbyte av rörledningar Huvudsta sopsug, 
Alphyddevägen-terminalbyggnad 

Pausad/Kommer inte genomföras. 

Förnyad konkurrensutsättning: Cykelinfrastruktur Avslutad kvartal 2 2020. 

Förnyadkonkurrensutsättning: Personbil TF Avslutad kvartal 4 2020. 

Upphandling: Driftövervakningssystem (Solna 
vatten AB) 

Förstudie pågår. 

Upphandling: Övervakning av säkerhetssystem till 
fastighetsdrift 

Under utredning. 

Ramavtal inköp och uppsättning av 
papperskorgar. 

Avslutad kvartal 3 2020. 

Ramavtal dekorationsbelysning Avslutad kvartal 4 2020. 

Skadedjurssanering Anbudsutvärdering under kvartal 1 2021. 

VVS-installationer Delområde A och B avslutade kvartal 3 2020. Delområde C upphandlas separat. 
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Avtalsuppföljning 

Tekniska nämnden är en ren beställarorganisation utan verksamhet i egen regi. Det innebär att nämnden har 
ramavtal, driftentreprenadsavtal och övriga avtal avseende i stort sett hela produktionen, från förvaltning av 
fastigheter och stadsmiljö till projektverksamheten. Detta ställer höga krav på uppföljning, avtalsstyrning och 
avtalsutveckling. Verksamhetens arbete med avtalsuppföljning och avtalsstyrning sker löpande i flera nivåer. 

Nämnden har en egen enhet för upphandling och avtalsuppföljning med dedikerade avtalsuppföljare. De är ett stöd 
för avdelningarna vid upphandling, avrop, driftmöten, avtalsuppföljningsmöten samt vid tolkningar och tvister som 
kan uppstå i avtalsförhållandena. Varje avdelning arbetar kontinuerligt med uppföljning av sina respektive 
driftentreprenader inom exempelvis fastighet, gata, trafik, park samt inom området avfall och renhållning. Ett sätt att 
följa upp avtalen på är genom stickprovskontroller där brister som noteras skyndsamt åtgärdas av entreprenören. 

Under 2020 har bland annat en större uppföljning av avtalet för fastighetsdrift genomförts, där statusinventering i 
beståndet tagits fram samt underlag till upphandling sammanställts. 

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 enlighet med tekniska nämndens verksamhetsplan och budget för 2020 har processer, system eller rutiner i 
nedanstående tabell, granskats i form av till exempel stickprovskontroller varvid inga allvarliga avvikelser har 
upptäckts. 

Uppföljning av internkontrollplan 

Kategori, 
intern 
kontroll 

Process/Rutin Kontrollmoment Resultat av kontrollmoment 

Styrning Delegationsordning Kontroll av att beslut fattas på rätt nivå i 
organisationen  Ingen eller försumbar avvikelse 

 

Sker enligt delegationsordning. 

Beslutsprocessen Kontroll av att fattade projektdirektiv följs 
utan omtolkningar eller ändringar  Ingen eller försumbar avvikelse 

 

Direktiven följs och avvikelser rapporteras 
till styrgrupp/avdelningschef. 

Medarbetare Rekrytering Kontroll av att alla nyanställda får 
genomgå aktuellt introduktionsprogram  Ingen eller försumbar avvikelse 

 

Under 2020 har uppdatering av 
introduktionsprogrammet genomförts. 
Avdelningscheferna ansvarar för att 
nyanställda tar del av programmet. 

Mutor och jäv All personal inom förvaltningen utbildas i 
vad som gäller vid mutor, jäv och 
oegentligheter. 

 Ingen eller försumbar avvikelse 
 

Utbildning av all personal har genomförts. 

Ekonomi Ekonomiprocessen Medarbetare med arbetsuppgifter av 
ekonomisk karaktär utbildas för att 
säkerställa rätt ekonomisk kompetens. 

 Ingen eller försumbar avvikelse 
 

Alla medarbetare som är behov av 
ekonomisk kompetens har genomgått 
utbildning i de system som behövs samt 
fått en grundläggande genomgång av hur 
ekonomi i kommuner fungerar. 

Kontroll av hur hanteringen av 
drivmedelskort sker samt framtagande av 
rutin 

 Ingen eller försumbar avvikelse 
 

Rutin är framtagen och stickprov utförda, 
ingen avvikelse har noterats. 

Verksamhets
processer 

Avtals- och 
entreprenaduppföljning 

Kontroll av att entreprenörer lever upp till 
avtalade villkor.  Ingen eller försumbar avvikelse 

 

Kontrollerna har genomförts och 
eventuella brister som noterats har 
skyndsamt åtgärdats av entreprenören. 
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Kategori, 
intern 
kontroll 

Process/Rutin Kontrollmoment Resultat av kontrollmoment 

Tillståndshantering och 
myndighetshandläggning 

Kontroll av beslut med aktuell avdelning 
 Ingen eller försumbar avvikelse 

 

Vid beslut om markupplåtelser säkerställs 
beslutet med exploatering, planavdelning 
samt berörda enheter inom tekniska 
nämnden.  Systemstöd för handläggning 
av TA-plan och schakttillstånd är infört. 

Affärsverksamhetens ekonomi 

Resultaträkning 

Tekniska nämndens avfallsverksamhet redovisar ett underskott på 1,7 mkr. Underskottet förklaras främst av lägre 
intäkter än budgeterat vilket beror på att verksamheter har fått stänga eller kraftigt minska ner abonnemangen på 
grund av Covid-19. En annan orsak till underskottet är prisjusteringar från leverantörer som till exempel 
förbränningsskatten, som skett efter att budgeten och den nya taxan beslutades.   

Intäkterna uppgår till 61,4 mkr, vilket är 2,6 mkr lägre än budget. Intäkterna är dock högre än föregående år vilket 
förklaras i huvudsak av den nya taxan som började gälla 1 januari 2019 samt den taxejustering som började gälla 1 
september 2019. Kostnaderna uppgår till 63,1 mkr, vilket är 0,9 mkr lägre än budget och förklaras främst av ovan 
nämnda kostnadsökning. 

Resultaträkning (mkr) 2020 2019 % 20/19 Budget- 
avvikelse 

Budget Prognos Prognos- 
avvikelse 

Taxor och avgifter 61,4 60,0  -2,6 64,0 64,0 2,6 

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 61,4 60,0 2,3 % -2,6 64,0 64,0 2,6 

Personalkostnader -1,4 -1,2  0,2 -1,6 -1,6 -0,2 

Köp av verksamhet/tjänster -59,7 -58,1  1,7 -61,4 -60,9 -1,2 

Lokalkostnader -0,7 -0,4  -0,7 0,0 -0,2 0,5 

Kapitalkostnader -1,1 -1,0  -0,1 -1,0 -1,0 0,1 

Övriga kostnader -0,2 -0,3  -0,2 0,0 -0,3 -0,1 

Interna kostnader (kto 79) 0,0 -3,7  0,0 0,0 0,0 0,0 

Summa kostnader -63,1 -64,6 -2,3 % 0,9 -64,0 -64,0 -0,9 

Verksamhetens 
nettokostnader 

-1,7 -4,6 -62,3 % -1,7 0,0 0,0 1,7 

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

I det prognosticerade nollresultatet förväntades en intäktsökning som ett resultat av de senaste taxejusteringarna 
vilket inte skedde på grund av effekterna av Covid-19. Detta innebär att utfallet redovisar ett underskott på 1,7 mkr i 
förhållande till prognosen. 
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