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Sammanfattning 

Från 1 januari 2019 införde tekniska förvaltningen en helt ny organisation som är samordnad med Solna Vatten AB, 
Råsunda Förstads AB och Överjärva gård AB. Förvaltningschefen är också VD i de tre bolagen. Målsättningen med 
den nya organisationen är att uppnå synergieffekter och att kunna samnyttja resurser. 

Det pågående arbetet med nämndmålen fortskrider utan några väsentliga avvikelser. 

Under perioden har uppdraget avseende genomlysning av parkeringssystemet genomförts i samverkan med 
stadsledningsförvaltningen. Uppdraget återrapporteras till tekniska nämnden i maj. Övriga uppdrag fortskrider utan 
några väsentliga avvikelser. 

Delårsbokslut per den 30 april 2019 visar på ett underskott gentemot budget på 3,0 mkr. Underskottet förklaras av 
bl. a. av högre kostnader för uppvärmning och snöskottning/halkbekämpning. 

Helårsprognosen för nämnden är ett utfall på 30,3 mkr, vilket är i enlighet med tilldelad budgetram. 

Av nämndens investeringsbudget på 165 mkr har 22,3 mkr tagits i anspråk, vilket motsvarar 13,5 procent av den 
totala investeringsbudgeten. Prognos för helåret avseende investeringarna är ett utfall på 165 mkr för den 
skattefinansierade verksamheten, vilket motsvarar ett utfall enligt budget 

Utfallet avseende affärsverksamheten visar ett underskott på 3,2 mkr. Helårsprognosen för verksamheten är ett 
utfall som budget. Utfallet avseende affärsverksamhetens investeringar uppgår till 0,1 mkr. Helårsprognosen 
avseende investeringarna är ett utfall i nivå med budget. 

Nämndens ansvarsområden 

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

Viktiga händelser 

Från 1 januari 2019 införde tekniska förvaltningen en helt ny organisation som är samordnad med Solna Vatten AB, 
Råsunda Förstads AB och Överjärva Gård AB. Förvaltningschefen är även VD i de tre bolagen. Målsättningen med 
detta är att uppnå synergieffekter och att kunna samnyttja resurser. Ett konkret exempel på detta är att förvaltningen 
av de fastigheter som Råsunda Förstads AB äger numera sköts av tekniska förvaltningens fastighetsavdelning. Den 
nya organisationen ska också skapa bättre förutsättningar för utveckling av beställar- och projektledarrollen. 

Under perioden har en genomlysning av parkeringssystemet genomförts i samverkan med 
stadsledningsförvaltningen. 

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 

Solna ska ha en ren, snygg och trygg stadsmiljö. 

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

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

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

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

Det pågående arbetet med nämndmålen fortskrider utan några väsentliga avvikelser. 
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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 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. 

Genomlysningen av parkeringssystemet är genomförd och återrapporteras till tekniska nämnden i maj. 

Det pågående arbetet med övriga uppdrag fortskrider utan några väsentliga avvikelser. 

Ekonomisk analys 

Utfall och årsprognos 

Tekniska nämndens nettokostnad för perioden uppgår till 13,1 mkr, vilket är 14,1 (52%) mkr lägre jämfört med 
föregående år. Intäkterna uppgår till 147,3 mkr, vilket är en ökning jämfört med föregående år med 16,9 mkr (13%). 
Förändringen förklaras i huvudsak av ökade hyresintäkter med anledning av den nya skolan, Råsunda Centralskola, 
samt ökade intäkter avseende markupplåtelse och felparkeringsavgifter. 

Kostnaderna uppgår till 160,5 mkr vilket är i samma nivå som föregående år. 

Inför 2019 har förvaltningen ändrat redovisningsprincip avseende hanteringen av parkeringsanmärkningar. Från att 
tidigare endast redovisat intäkterna (dvs. nettoredovisat) redovisar förvaltningen numera de faktiska intäkterna och 
kostnader som är relaterade till felparkering. Detta resulterar i att intäkter och kostnader ser ut att ha ökat mellan 
åren. 

Periodens budgetavvikelse -3,0 mkr, förklaras i huvudsak med högre kostnader för uppvärmning och 
snöskottning/halkbekämpning än budgeterat. 

Periodens utfall och årsprognos 

  Periodutfall Årsprognos 

mkr 
2019 2018 % 19/18 

Budget- 
avvikelse 

Budget Prognos 
Budget- 

avvikelse 

Taxor och avgifter 34,7 23,3  4,6 98,9 98,7 -0,2 

Hyror och arrenden 111,3 106,1  -2,0 339,9 339,9 0,0 

Bidrag 0,0 0,0  0,0 0,0 0 0,0 

Försäljning av verksamhet 0,8 0,3  0,6 0,4 0,5 0,1 

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

Interna intäkter (kto 39) 0,5 0,6  0,0 1,6 1,6 0,0 

Summa intäkter 147,3 130,4 12,7 % 3,2 440,7 440,7 0,0 

Personalkostnader -7,6 -6,6  0,1 -23,1 -22,9 0,2 

Köp av verksamhet/tjänster -27,0 -30,9  0,3 -81,9 -81,9 0,0 

Lokalkostnader -68,4 -66,1  -2,2 -198,4 -198,4 0,0 

Kapitalkostnader -45,3 -46,2  -2,4 -136,9 -136,9 0,0 

Övriga kostnader -8,0 -3,2  -2,1 -17,6 -17,6 0,0 

Interna kostnader (kto 79) -4,4 -4,5  0,1 -13,3 -13,3 0,0 

Summa kostnader -160,5 -160,3 1,9 % -6,3 -471,1 -471,0 0,1 

Verksamhetens 
nettokostnader 

-13,1 -27,1 -51,5 % -3,0 -30,3 -30,3 0,0 

        

Helårsprognosen för tekniska nämnden är ett utfall i enlighet med budget. Förvaltningen fortsätter det intensiva 
arbetet med att följa upp driftentreprenörerna inom både fastighetsverksamheten och stadsmiljöverksamheten. Den 
kalla vintern kan även medföra att risken för att antalet potthål ökar. 

Utfallet avseende höjningen av felparkeringsavgifterna är fortfararande oviss och beror av beteendeförändringar 
som kan vänta som en följd av höjda avgifter. 
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Investeringsredovisning 

Tekniska nämndens investeringsutfall uppgår till 22,3 mkr. Jämfört med samma period föregående år har utgifterna 
minskat med 12,2 mkr. Den främsta orsaken till avvikelsen är att under 2018 pågick två stora projekt inom fastighet, 
färdigställandet av Kulturskolan/Parkskolan samt ombyggnaden av omvårdnadsboendet Skogas kök. 

Investeringsutfall och årsprognos 

  Periodutfall Årsprognos 

mkr 
2019 2018 

Differens 
19/18 

Budget Prognos 
Budget- 

avvikelse 

Tekniska förvaltningen 22,3 34,5 -12,2 165,0 165,0 0,0 

 

  Periodutfall Årsprognos 

mkr 
2019 2018 

Förändring 
19/18 

Budget Prognos 
Budget- 

avvikelse 

Fastighet 14,0 33,1 -19,0 110,0 110,0 0,0 

Stadsmiljö 5,7 2,1 3,6 30,0 30,0 0,0 

Cykelplan 1,3 0,3 1,0 15,0 15,0 0,0 

Vatten 1,1 -1,4 2,5 5,0 5,0 0,0 

Utemiljö lekplatser och 
förskolegårdar 

0,2 0,4 -0,2 5,0 5,0 0,0 

Summa 22,3 34,5 -12,1 165,0 165,0 0,0 

Stadsmiljö/Cykelplan/Vatten/Utemiljö lekplatser och förskolegårdar har ett utfall 8,2 mkr av periodiserad budget 
på 18,3 mkr. Under perioden har förvaltningen projekterat för bland annat genomförande av cykelplan, upprustning 
av allmänna lekplatser, dagvattendammar och insatser för säkra skolvägar. Under perioden har även en 
trapprenovering genomförts i Råsunda. 

Fastighet har ett utfall 14,0 mkr av periodiserad budget på 36,7 mkr. Utöver färdigställande av sedan tidigare 
påbörjade arbeten har förvaltningen påbörjat ett stort renoveringsprojekt på Råsundaskolan där hela lågstadiedelen 
till hösten kommer att ha fräscha och ändamålsenliga lokaler. På både Skytteholmsskolan och Ängkärrsskolan pågår 
omfattande fönsterrenoveringar. Projektering för de nya fritidshemmen åk 4-6 är färdig och byggstart sker i början 
av maj. 

Tekniska nämndens prognos för helåret avseende investeringarna är ett utfall i enlighet med budget. 

  

Affärsverksamhetens ekonomi 

Resultaträkning 

Driftutfall 

Tekniska nämndens avfalls- och återvinningsverksamhet redovisar för perioden ett underskott på 3,2 mkr. 
Underskottet förklaras bl. a. av ökade kostnader med anledning av prisjusteringar från leverantörer som skett efter 
att budgeten och den nya taxan beslutades. Jämfört med föregående år är det en resultatförsämring med 0,9 mkr. 

Intäkterna uppgår till 19,3 mkr, vilket är en ökning jämfört med föregående år med 3,5 mkr. Ökningen förklaras i 
huvudsak av den nya taxan som började gälla 1 januari 2019. Kostnaderna uppgår till 22,5 mkr, vilket är en ökning 
jämfört med föregående år med 4,4 mkr och förklaras av en generell kostnadsökning. 

  

  Periodutfall Årsprognos 

mkr 
2019 2018 % 19/18 

+/- 
periodens 

budget 
Budget Prognos +/- Budget 

Taxor och avgifter 19,3 16,0  -0,6 59,8 59,8 0,0 

Hyror och arrenden 0,0 0,0  0,0 0,0 0 0,0 

Bidrag 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 

Interna intäkter 0,0 -0,2  0,0 0,0 0 0,0 

Övriga intäkter 0,0 0,0  0,0 0,0 0 0,0 
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Summa intäkter 19,3 15,8 22,7 % -0,6 59,8 59,8 0,0 

Personalkostnader -0,4 -0,5  0,2 -1,8 -1,8 0,0 

Köp av verksamhet -20,1 -15,7  -2,3 -53,4 -52,4 1,0 

Lokalkostnader -0,2 -0,2  -0,2 0,0 -0,2 -0,2 

Interna kostnader -0,3 -0,3  0,0 -0,9 -0,9 0,0 

Kapitalkostnader -0,2 -0,1  -0,2 0,0 -0,8 -0,8 

Övriga kostnader -1,2 -1,2  0,0 -3,7 -3,7 0,0 

Summa kostnader -22,5 -18,1 24,6 % -2,6 -59,8 -59,8 0,0 

Verksamhetens 
nettokostnader 

-3,2 -2,3 38,1 % -3,2 0,0 0,0 0,0 

        

Årsprognos 

Helårsprognosen för verksamheten är i nivå med budget, dvs ett nollresultat. Under våren pågår en utvärdering av 
taxan.  Mycket tyder på att det kan finnas skäl att revidera taxan ytterligare ett steg under året för att få full 
kostnadstäckning. 

Investeringar 

Investeringsutgifterna avseende avfalls- och återvinningsverksamheten uppgår till 0,1 mkr vilket är i nivå med 
samma period föregående år. 

Helårsprognosen ligger i nivå med budget. 

  Periodutfall Årsprognos 

mkr 2019 2018 % 19/18 Budget Prognos +/- Budget 

Nettoutgifter 0,1 0,1 0,0 0,6 0,6 0,0 

 


