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Delårsrapport per april 2019 

KOMMUNSTYRELSEN 
KS/2018:2, behandlas på kommunstyrelsen 17 juni 2019. 
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Sammanfattning 

Under år 2019 sker uppföljning i form av delårsrapporter till kommunfullmäktige per den 30 april och den 31 
augusti. Dessutom lämnas en årsredovisning per den 31 december. Budgetuppföljning till respektive styrelse och 
nämnd sker per mars och oktober. Kommunstyrelsens verksamhetsplan och budget omfattar även valnämnden, 
överförmyndarnämnden, arvodeskommittén, internationella kommittén, likabehandlingskommittén samt de 
rådgivande organen; rådet för funktionshinderfrågor, trygghetsrådet samt pensionärsrådet. 

Kommunstyrelsen har haft ett fortsatt stort fokus på Solna stads framtida utveckling. Principöverenskommelser har 
tecknats både om att utveckla Hagalunds arbetsplatsområde till en levande stadsdel och Frösundavik med bl a ny 
bebyggelse och aktiviteter för friluftslivet. Vidare har kommunstyrelsen överlämnat till förslag till detaljplan, som 
möjliggör byggandet av ett trygghetsboende i Bergshamra, till kommunfullmäktige för slutgiltigt beslut och godkänt 
utveckling av nya skolor på två platser i Solna, i Huvudsta och Bagartorp. Ett förslag till krishanteringsplan i staden 
för 2019-2022 har överlämnats till kommunfullmäktige för antagande. 

Arbetet utifrån nämndmålen och genomförandet av uppdragen fortskrider utan några väsentliga avvikelser. 
Uppdraget om genomlysning av parkeringssystemet rapporterades till kommunstyrelsen i maj. 

Kommunstyrelsens resultat per 30 april 2019 är ett överskott jämfört med budget på 10,2 mkr. Överskottet förklaras 
framförallt av lägre kostnader jämfört med budget. De främsta orsakerna till detta är att medelsreserven för stadens 
tillväxt och utbyggnad inte har tagits i anspråk samt lägre kostnader för köpta tjänster än budgeterat. 

Helårsprognosen för kommunstyrelsen är ett överskott på 15,0 mkr. Avvikelsen beror på att medelsreserven som 
tillförts kommunstyrelsen inte bedöms tas i anspråk. 

Helårsprognosen per april för kommunstyrelsens investeringar är i enlighet med budgeterad ram, 15,4 mkr. Utfall i 
perioden är 11,5 mkr. 

Revisionen redovisar en prognos i nivå med budget och utfall i perioden är 0,1 mkr. 

Nämndens ansvarsområden 

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

Viktiga händelser 

Kommunstyrelsen har haft ett fortsatt fokus på Solna stads framtida utveckling. En principöverenskommelse har 
tecknats med Humlegården om att utveckla Hagalunds arbetsplatsområde till en levande stadsdel med en blandning 
av bostäder, arbetsplatser och service i anslutning till den nya tunnelbanestationen Södra Hagalund. En 
principöverenskommelse har även tecknats med Mengus om utveckling av markområdet intill det så kallade ”SAS-
huset” i Frösundavik. Förutom utveckling av kontor på en befintlig parkeringsplats innehåller överenskommelsen 
bland annat tillgängliggörande och aktivering av strandzonen utmed Brunnsviken, samt åtgärder för friluftslivet 
genom utegym, tennis och andra aktiviteter som inbjuder till vistelse i parken. Överenskommelsen skapar 
förutsättningar för anordnande av det strandbad som staden har eftersträvat i Brunnsviken. 

Ett förslag till antagande av detaljplan och exploateringsavtal som möjliggör för Signalisten att bygga ett 
trygghetsboende i Bergshamra har överlämnats till kommunfullmäktige för slutgiltigt beslut. 

En fortsatt problematik för utvecklingen av bostäder i Solna är att kommunfullmäktiges beslut om detaljplaner 
ständigt överklagas. För att påskynda överklagandeprocessen och därmed genomförandet av Signalistens möjligheter 
till att bygga drygt 200 hyresrätter i centrala Solna har kommunstyrelsen beslutat medge att domstolen, som ett 
sistahandsalternativ, kan justera detaljplanens genom att ta bort bestämmelsen om att tillåta förskoleverksamhet i 
detaljplanen. 

Stadens arbete för en hållbar utveckling har fortsatt med beslut inom ett antal områden. Kommunstyrelsen har 
behandlat ett förslag till förbättringar av stombusstrafiken för ett stråk mellan Tappström – Brommaplan – Solna 
centrum och behandlar i maj stråket Solna centrum – Danderyds sjukhus – Tekniska Högskolan. I yttrande till 
Region Stockholm har staden framfört att turtätheten för pendeltågen vid Ulriksdals station på sikt bör öka och att 
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en ny pendeltågsstation öppnas i Huvudsta när Mälarbanan är utbyggd. 

Inom ramen för ett hållbart Solna har kommunstyrelsen även tagit beslut om ett åtgärdsprogram för Ulvsundasjön 
och ett åtgärdsprogram för Igelbäcken, Edsviken och Lilla Värtan. Programmen ger betydande minskningar av 
bland annat dagvattnets miljöbelastning av vattenförekomsterna. Kommunstyrelsen har även beslutat att mål och 
strategier i den regionala vattenförsörjningsplanen ska användas som ett underlag i planeringen och överlämnat 
förslag till kommunfullmäktige om att godkänna en utökning av Norrvattens låneram att användas för investeringar 
i vattenverket för att upprätthålla och utöka produktionen. 

Kommunstyrelsen har vidare godkänt utveckling av nya skolor på två platser i Solna. Det har dels tecknats en 
principöverenskommelse med Vasakronan om att ändra detaljplanen för fastigheten Diktaren 1 i Huvudsta för att 
möjliggöra grundskoleverksamhet för Engelska Skolan, dels fattats ett inriktningsbeslut om att möjliggöra en 
etablering av en högstadieskola på den av staden ägda skoltomten i Bagartorp. Hemsö kommer, enligt 
inriktningsbeslutet, att bygga en skola och en fullstor sporthall i Bagartorp och hyra ut lokalerna till Raoul 
Wallenbergskolan som ska driva högstadiet. Båda dessa nya skolor ingår i den skolförsörjningsplan som 
skolnämnden har beslutat om och som kommunstyrelsen har beslutat att ta del av. 

Ett förslag till krishanteringsplan i staden för 2019 - 2022 har överlämnats till kommunfullmäktige för antagande. I 
planen regleras beredskap och central krisledning vid omfattande eller extraordinära händelser. Samtidigt beslutade 
kommunstyrelsen att ansluta sig till den gemensamma målbilden om en trygg, säker och störningsfri region för 2019 
- 2022, som Samverkan Stockholmsregionen har föreslagit. 

Vidare har kommunstyrelsen: 

 antagit en överenskommelse om bibehållet kostnadsansvar vid flyttning till särskilt boende mellan 
kommunerna i Stockholms län, under förutsättning att samtliga kommuner i Stockholms län medverkar i 
överenskommelsen. 

 tagit fram ett förslag till riktlinjer för minoritetspolitiken, som remitterades till samtliga berörda nämnder 
och som utgjort underlag för samråd med företrädare för representanter för de nationella minoriteterna. 

 föreslagit kommunfullmäktige att besluta bifalla förslag om att avveckla Vårljus AB. 

 lämnat förslag till kommunfullmäktige om att förtydliga regelverket kring felparkeringsavgifterna. 

 reviderat stadens riktlinjer för resor. 

Solna stad, inklusive stadsledningsförvaltningen, har genomfört en medarbetarundersökning under våren. 
Svarsfrekvens för stadsledningsförvaltningen var 94 procent och HME-resultatet (Hållbart Medarbetar 
Engagemang), uppgick till 86 för förvaltningen (år 2018: HME 83). 

Stadsledningsförvaltningen har under våren fortsatt arbetet med att implementera de nya avtalen för IT och telefoni 
som staden har upphandlat. Under våren har även utvecklingen av Solnas hemsida, solna.se, fortsatt och ett arbete 
påbörjats med att implementera en plattform för att tillhandahålla bättre och fler e-tjänster inom stadens 
verksamheter. Dessutom har ett utvecklingsarbete påbörjats för att identifiera hur stadens verksamheter behöver 
utvecklas till år 2025 för att möta de kommande välfärdsbehoven. 

Mål och uppdrag 

Kommunfullmäktige har i Solna stads verksamhetsplan och budget 2019 med inriktning för 2020-2021 beslutat om 
nämndmål och uppdrag för nämnderna. 

Nämndmål 

Nämndmålen följs i första hand upp i samband med delårsrapport per augusti och i årsredovisning. I delårsrapport 
per april beskrivs endast om det uppstått någon väsentlig avvikelse för nämndens nämndmål. 

  

Nämndmål 

Kommunstyrelsen ska ta tillvara Solnas intressen i Stockholmsregionen. 

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

Solna ska vara en trygg och serviceinriktad stad. 

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

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

Kommunstyrelsen ska säkerställa att nyanlända ges goda förutsättningar för att starta sina nya liv i Solna. 
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Det pågående arbetet med nämndmålen fortskrider utan några väsentliga avvikelser. 

Uppdrag 

Kommunfullmäktiges uppdrag till nämnd följs i första hand upp i samband med delårsrapport per augusti och i 
årsredovisningen. I delårsrapport per april beskrivs endast om det uppstått någon väsentlig avvikelse för nämndens 
uppdrag. 

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 i samarbete med omvårdnadsnämnden och byggnadsnämnden planera för ett nytt vård- och 
omsorgsboende i norra Solna. 

Kommunstyrelsen får i uppdrag att i samarbete med berörda nämnder ta fram en handlingsplan för att minska barngruppernas storlek 
inklusive behov av finansiering. 

Socialnämnden får i uppdrag att i samarbete med kommunstyrelsen ta fram handlingsplan för det fortsatta arbetet med 
hemmaplanslösningar. 

Omvårdnadsnämnden får i uppdrag att i samarbete med kommunstyrelsen ta fram handlingsplan för det fortsatta arbetet med 
hemmaplanslösningar. 

Kommunstyrelsen får i uppdrag att tillsammans med berörda nämnder ta fram en strategi för klimatanpassning och minskad 
klimatpåverkan i Solna. 

Kommunstyrelsen och tekniska nämnden får i uppdrag att slutföra arbetet med genomlysningen av parkeringssystemet. 

Kommunstyrelsen får i uppdrag att i samarbete med tekniska nämnden, kultur- och fritidsnämnden, Sundbybergs stad och övriga 
berörda aktörer ta fram en plan för utvecklingen av Ursviks friluftsområde. 

Kommunstyrelsen får i uppdrag att i samarbete med övriga berörda nämnder och markägaren utifrån länsstyrelsens utlåtande anordna 
en kommunal badplats i första hand i Frösundavik och i andra hand på annan lämplig plats i Brunnsviken. (Uppdraget från 2018 fortsätter 
under 2019) 

Kommunstyrelsens uppdrag att utreda förutsättningarna för att minska bullerstörningarna i Bergshamra från Bergshamravägen (E18) 
fortsätter och utvidgas till att också omfatta bullerstörningarna i Frösunda inklusive Ritorp från Uppsalavägen (E4). (Uppdraget från 2018 
fortsätter och breddas under 2019) 

Kommunstyrelsen får i uppdrag att i samarbete med trygghetsrådet initiera ett samarbete med andra kommuner i länet och berörda 
myndigheter för att utreda förutsättningarna för att komma till rätta med problematiken med uppställda bilar till följd av så kallade 
bilmålvakter. 

Det pågående arbetet med uppdragen fortskrider utan några väsentliga avvikelser. Uppdraget om att anordna en 
kommunal badplats i första hand i Frösundavik har rapporterats i mars genom kommunstyrelsens beslut om att 
teckna en principöverenskommelse med Mengus om utvecklingen av markområdet i Frösundavik, som inkluderar 
utveckling av ett strandbad. Uppdraget om en genomlysning av parkeringssystemet har rapporterats i maj till 
kommunstyrelsen och uppdraget att tillsammans med Trygghetsrådet arbeta för att komma till rätta med 
problematiken med uppställda bilar till följd av så kallade bilmålvakter kommer att rapporteras i juni. 

Ekonomisk analys 

Utfall och årsprognos 

Kommunstyrelsens nettokostnader har minskat med 1,1 mkr (1,3 %) jämfört med samma period föregående år. 
Förändringen förklaras framförallt av högre intäkter för stadens arrenden. 

Kommunstyrelsen visar ett överskott på 10,3 mkr, jämfört med periodiserad budget. Överskottet förklaras 
framförallt av lägre kostnader jämfört med budget. En av orsakerna till detta är att medelsreserven för stadens 
tillväxt och utbyggnad inte har tagits i anspråk, vilket under perioden motsvarar 5 mkr. Vidare beror de lägre 
kostnaderna på att arbetet med EU-valet och olika projekt som kommer att genomföras senare under året. 
Genomförande och budget följer inte samma periodisering över året. 

De lägre kostnaderna beror också till viss del på stadens nya avtal för telefoni och bredband. Ökade intäkter bidrar 
även till periodens överskott mot budget, framför allt beroende på det pågående arbetet med att se över stadens 
arrendeavtal. 

Periodens utfall och årsprognos 

  Periodutfall Årsprognos 

mkr 
2019 2018 % 19/18 

Budget- 
avvikelse 

Budget Prognos 
Budget- 

avvikelse 

Taxor och avgifter 0,5 0,1  0,4 0,5 0,5 0,0 

Hyror och arrenden 5,7 2,4  2,8 8,5 8,5 0,0 

Bidrag 3,7 2,1  -1,2 14,8 14,8 0,0 
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Försäljning av verksamhet 15,1 1,3  -2,2 51,8 1,9 -49,9 

Övriga intäkter 0,0 0,0  0,0 0,0 54,4 54,4 

Interna intäkter (kto 39) 3,6 18,4  2,1 4,6 0,0 -4,6 

Summa intäkter 28,5 24,3 17,3 % 1,8 80,1 80,1 0,0 

Personalkostnader -32,9 -30,4  1,1 -102,0 -102,0 0,0 

Köp av verksamhet/tjänster -23,8 -19,4  3,8 -82,8 -82,8 0,0 

Lokalkostnader -2,1 -2,1  0,0 -6,4 -6,4 0,0 

Kapitalkostnader -2,2 -1,5  -0,4 -5,3 -5,3 0,0 

Övriga kostnader -6,8 -10,2  3,4 -30,7 -15,7 15,0 

Interna kostnader (kto 79) -1,9 -2,8  0,5 -7,2 -7,2 0,0 

Summa kostnader -69,8 -66,4 5,0 % 8,4 -234,4 -219,4 15,0 

Verksamhetens 
nettokostnader 

-41,2 -42,1 -2,1 % 10,2 -154,3 -139,3 15,0 

        

Kommunstyrelsens helårsprognos är ett överskott på 15,0 mkr i förhållande mot budget, vilket innebär ett 
nettokostnadsutfall som uppgår till 139,3 mkr. Budgetavvikelsen beror på att medelsreserven för stadens tillväxt och 
utbyggnad om 15,0 mkr inte bedöms tas i anspråk. 

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 m.m. 

Investeringsutgifterna för perioden januari – april är 11,5 mkr för digitalisering och välfärdsteknik. 

Helårsprognosen för kommunstyrelsens investeringsbudget är 15,4 mkr, dvs. investeringsutgifterna bedöms vara i 
nivå med budget vid årets slut. En viss osäkerhet föreligger på grund av förnyelse av avtal inom it, vars påverkan 
inte är känd fullt ut vid denna uppföljning. 

Investeringsutfall och årsprognos 

  Periodutfall Årsprognos 

mkr 
2019 2018 

Differens 
19/18 

Budget Prognos 
Budget- 

avvikelse 

Digitalisering/välfärdsteknik 11,5 2,7 8,8 15,0 15,0 0,0 

Kapitalinventarier, 
arbetsmiljöåtgärder m.m. 

0,0 0,4 -0,4 0,4 0,4 0,0 

Revisionen 

Resultaträkning 

Periodens utfall 

Revisionens utfall visar ett överskott på 0,1 mkr jämfört med periodiserad budget. Avvikelsen beror på att 
revisionens verksamhet och kostnader fördelar sig ojämnt över året. Jämfört med utfallet i samma period 2018 är 
utfallet för nettokostnaderna 0,2 mkr högre. Differensen mellan åren beror på en redovisningsteknisk justering 2018. 

  Periodutfall Årsprognos 

mkr 
2019 2018 % 19/18 

Budget- 
avvikelse 

Budget Prognos 
Budget- 

avvikelse 

Taxor och avgifter 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 -0,2 -0,2  0,0 -0,7 -0,7 0,0 

Köp av verksamhet/ tjänster -0,6 -0,7  0,1 -1,9 -1,9 0,0 

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

Interna kostnader (kto 79) 0,0 0,0  0,0 0,0 0,0 0,0 
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Summa kostnader -0,8 -1,0 -15,1 % 0,1 -2,7 -2,7 0,0 

Verksamhetens 
nettokostnader 

-0,8 -1,0 -15,1 % 0,1 -2,7 -2,7 0,0 

        

Årsprognos 

Revisionen visar en prognos i nivå med budget. 


