Årsredovisning 2017
Sundbybergs stad

WWW.SUNDBYBERG.SE

Innehåll
Om årsredovisningen
Inledning

................................................................................................................................................................................................

4

Kommunstyrelsens majoritetspartier .................................................................................. 4
Stadsdirektören ........................................................................................................................................................................ 5
Vision ................................................................................................................................................................................................................... 8

Förvaltningsberättelse

...................................................................................................

9

Viktiga beslut och händelser under året......................................................................... 9
Omvärld och förutsättningar ............................................................................................................... 10
God ekonomisk hushållning ...................................................................................................................... 13
Årets resultat ............................................................................................................................................................................... 19
Finansiell analys av budget......................................................................................................................... 25
Medarbetarna ............................................................................................................................................................................ 27
Miljöarbete ..................................................................................................................................................................................... 32

Nämndernas och
bolagens verksamhet

.................................................................................................

37

Alla nämnder ................................................................................................................................................................................. 37
Kommunstyrelsen.............................................................................................................................................................. 37
Grundskole- och gymnasienämnden ................................................................................ 42
Förskolenämnden............................................................................................................................................................. 45
Äldrenämnden ......................................................................................................................................................................... 47
Social- och arbetsmarknadsnämnden .......................................................................... 50
Kultur- och fritidsnämnden........................................................................................................................ 53
Stadsmiljö- och tekniska nämnden.......................................................................................... 55
Byggnads- och tillståndsnämnden ........................................................................................ 58
Valnämnden................................................................................................................................................................................... 60
Överförmyndarnämnden................................................................................................................................. 61
Revisionen............................................................................................................................................................................................ 62
Koncernen Sundbybergs stadshus AB........................................................................... 63
Norrenergi & Miljö AB............................................................................................................................................... 67
Norrvatten ....................................................................................................................................................................................... 69
Storstockholms brandförsvar............................................................................................................. 70
Gemensamma familjerättsnämnden..................................................................................... 71

Ekonomiska rapporter

..................................................................................................

72

Resultaträkning........................................................................................................................................................................ 72
Kassaflödesanalys............................................................................................................................................................. 73
Balansräkning............................................................................................................................................................................... 74
Noter................................................................................................................................................................................................................. 75
Fem år i sammandrag.............................................................................................................................................. 85
Redovisningsprinciper ........................................................................................................................................ 86
Förklaringar av begrepp ................................................................................................................................. 90

Om årsredovisningen
Kommunstyrelsens ska enligt kommunallagen leda och
samordna förvaltningen av kommunens angelägenheter,
och utöva den så kallade uppsiktsplikten. Detta gäller
för såväl stadens nämnder som dess hel- och delägda
bolag. Årsredovisningen är kommunstyrelsens rapport
till kommunfullmäktige om kommunkoncernens samlade
verksamhet och ekonomi 2017.
Årsredovisningen vänder sig också till dig som är invånare eller
företagare i kommunen, och naturligtvis till kreditgivare, leverantörer
och samarbetspartner. Här kan du läsa om vilka mål som satts upp,
hur måluppfyllelsen har gått och hur skattepengarna har använts.
De obligatoriska kapitlen i förvaltningsberättelse och ekonomisk
redovisning kompletteras med verksamhetsberättelse samt med ett
inledande kapitel där ett antal områden presenteras lite närmare.
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Inledning
Kommunstyrelsens majoritetspartier
En stark ekonomi lägger grunden får
hållbar tillväxt
En stark ekonomi är grunden för en hållbar tillväxt i
Sundbyberg. Under förra året tog vi viktiga steg mot
en mer hållbar ekonomisk utveckling inom stadens
verksamheter. Under 2017 uppnår staden för första
gången det överskottsmål om 2 procent som fullmäktige beslutat om. Detta är frukten av ett hårt prioriteringsarbete med fokus på kärnverksamheterna och där
varje skattekrona vårdats med omsorg. Från stadens
politiska ledning vill jag rikta ett särskilt stort tack till
stadens tjänstepersoner som möjliggjort den ekonomiska resa som staden har gjort sedan den grönblå
majoriteten tillträdde för lite mer än två år sedan. När
staden växer måste ekonomin fortsatt komma i främsta rummet. Detta för att säkerställa att staden även i
framtiden ska kunna uppfylla det uppdrag vi har från
medborgarna.
Sundbyberg upplever en fortsatt hög tillväxt av
bostäder och invånare, något som tillfört stort värde
till vår stad. Stadsrummet präglas av attraktiva miljöer
för boende, besökare och företag, en väl fungerande
infrastruktur och ett rikt kulturliv. I ett expansivt skede
är det viktigt att varje skattekrona används där den får
störst effekt. När fler flyttar hit får vi ökade möjligheter att erbjuda sundbybergarna kommunal service i
världsklass. När vi blir fler får vi mer att dela på.
2017 var ett händelserikt år i Sundbyberg. Många
viktiga beslut har fattats för att ytterligare befästa
stadens framåtanda vad gäller exempelvis byggnation,
skola, centrumutveckling och valfrihetsfrågor.

”Levande, nytänkande och tillsammans”
Under 2016 beslutade kommunfullmäktige om en ny
vision för Sundbybergs stad, Vision 2030: Sundbyberg växer med dig. Visionen berättar hur vi vill att
Sundbyberg ska vara i framtiden. Denna vision har
varit ledstjärnan i det reformarbete som präglat staden
under det gångna året.
Sundbyberg ska vara en levande, trygg och sammanhållen stad med liv och rörelse i alla stadsdelar.
För att göra staden mer attraktiv bjöds externa aktörer in i december 2016 att tillsammans med staden
utveckla centrumfastigheterna i Hallonbergen, Ör
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och Rissne samt fastigheten Ekbacken. Målet var att
skapa stadsutveckling med ett ekologiskt, ekonomiskt
och socialt hållbarhetsperspektiv. Det är glädjande att
staden under 2017 slutit partnerskap med framstående fastighetsföretag som tillsammans med staden tar
ansvar för upprustningen av våra centrum. Med miljardinvesteringar i bland annat nya bostäder, arbetsplatser, förskolor, äldreboende, trygghetsboende och
trygghetsskapande åtgärder säkrar vi att Hallonbergen, Rissne och Ör framöver får ta del av den tillväxt
som tjänat andra delar av kommunen så väl historiskt.
Arbetet med att ta fram ett förslag till ny stadskärna
fortgår. Under 2017 fattade staden beslut om planprogram som lägger en stabil grund för det fortsätta
arbetet kring nedgrävningen av järnvägen och byggandet av den nya stadskärnan. Flera dialoger har hållits
med insamling av synpunkter, idéer och förslag från
sundbybergare och andra intresserade. Målet är en
levande och hållbar stadskärna som förbättrar livet för
dem som bor och verkar i hela Sundbyberg. Stadskärnan ska även utformas så att den bidrar till stadens
ekonomi och långsiktiga tillväxt. Planprogrammet som
har tagits fram präglas av en tydlig Sundbybergskänsla
med stadsgator med god framkomlighet och kvarter
för bostäder, butiker och restauranger. Dessutom planeras nya gröna offentliga ytor ovanpå järnvägslocket
och Sundbybergs torg ska lyftas fram som en innovativ offentlig mötesplats. Stationsbyggnaden ska vara
av arkitektonisk kvalitet hög kvalitet och inbjuda till
rörelse och möten mellan människor.
Under 2017 antog staden sitt mobilitetsprogram
med utgångspunkt i människan och hennes behov
av mobilitet. Fortsatta satsningar har gjorts för bättre
cykelvägar samt cykelparkeringar och vintern 20172018 har sopsaltningen av stadens cykelvägar utökats
för bättre framkomlighet vintertid. De offentliga
ytorna har fått ett ansiktslyft då både Storskogstorget
och Tuvanparken fräschats upp och Strandtorget vid
Bällstaviken invigts. Dessutom har arbetet med att
kvalitetshöja stadens lekplatser fortsatt och under året
stod både lekplatsen i Lilla Ursvik och i Duvbo klara.
Sundbyberg har under 2017 tagit stort ansvar för
det klimat- och miljöarbete som nu pågår runtom i
Sverige och världen. I våras fick vi veta att vi är den
kommun i Sverige som snabbast ställer om mot fos-

ÅRSREDOVISNING 2017 SUNDBYBERGS STAD

silfria transporter, helt i linje med vårat högt satta mål
om helt utsläppsfria transporter till 2020. Vi har satsat
mångmiljonbelopp på en utbyggd cykelinfrastruktur
i hela kommunen och andelen ekologisk mat i våra
verksamheter har fortsatt öka. Arbetet med att ta fram
en kommunal kemikalieplan har under året påbörjats.
Och även våra kommunala bolag tar sitt ansvar i klimat- och miljöarbetet, där till exempel Fastighets AB
Förvaltaren nu planerar för solceller på flera av sina
fastigheters tak.
Genom medborgardialoger för vi tillsammans samtal kring prioriterade frågeställningar. Under året har
bland annat frågan om trygghet i den offentliga miljön
i Sundbyberg varit central. Polisen och Sundbybergs
stad formaliserade samarbetet i början av 2017 och
har tagit fram medborgarlöften för att öka tryggheten
och minska antalet brott. Detta samverkansavtal har
varit mycket efterlängtat från stadens sida och är ett
första steg för att alla sundbybergare ska känna sig
trygga i alla stadsdelar. Vidare har staden genomfört
ett antal trygghetsdialoger för att inhämta kunskap
och inspiration om vilka trygghetsskapande åtgärder
staden i framtiden ska genomföra för att öka tryggheten i det offentliga rummet.
En central del i utvecklingen av Sundbyberg är alla
människors möjlighet till en egen försörjning. Alla
som vill och kan ska ha ett jobb att gå till. När vi nu
tagit arbetslinjen till Sundbyberg är det därför glädjande att vårt arbete burit frukt och att andelen hushåll
med försörjningsstöd under 2017 var lägst på 8 år. Vi
ser också att kostnaden för det ekonomiska biståndet minskar varje år och att fler än någonsin jobbar i
Sundbyberg.
Genom samarbete har staden fortsatt kunnat ta
emot nyanlända på ett bra sätt, vilka därigenom ges
förutsättningar för en ny start i livet. Staden har sedan
tidigare inrättat ett integrationsutskott för att ytterligare samordna och utveckla integrationsarbetet. Fokus
på arbetet med integration fortsätter under 2018, då
staden tar fram en integrationsstrategi.
Skolan är ett annat utvecklingsområde vi prioriterat
under året. Främst genom en kraftig höjning av skolpengen vilket resulterat i högre löner för våra lärare. I

Kommunstyrelsens ordförande
Mikael T. Eriksson (M)

Emelie Tillegård (MP)

en stad som Sundbyberg, med närhet till andra kommuner och arbetsgivare, är det särskilt viktigt att ha
konkurrenskraftiga löner och därigenom ha möjlighet
att attrahera de allra bästa lärarna till våra skolor.
Vi arbetar för hög kvalité och mångfald i våra verksamheter och har under året beslutat om ett utökat
valfrihetssystem inom bland annat äldreomsorgen och
inom vuxenutbildningen.
När vi blir fler sundbybergare måste möjligheter till
kultur-, idrotts- och fritidsaktiviteter komma in tidigt i
planeringen. Staden ska kunna erbjuda sina invånare
en aktiv och meningsfull fritid.
I en växande stad är det viktigt att alla invånare
inkluderas, satsningen på HBTQ-certifiering av våra
verksamheter fortsätter. Under året har tre verksamheter inom förskolan och stadens fritidsgårdar blivit
certifierade.
Vi har under året även fattat beslut om utvidgning
av naturreservaten vid Lötsjön och Igelbäcken. När
staden växer ska vi värna våra grönområden.
Varje år hålls ett antal fester eller större evenemang
i Sundbyberg. Likaså under 2017. Ett stort nationaldagsfirande på Golfängarna anordnas årligen av Sundbybergs stad. Marknader och festligheter i centrala
Sundbyberg arrangerades av Sundbybergs stadskärneförening och Lions club i Sundbyberg. Evenemangen är mycket uppskattade både bland besökare och
arrangörer och till nationaldagsfirandet kom cirka 40
000 besökare. Under nationaldagsfirandet hälsas nya
medborgare i Sverige välkomna och priset till Årets
sundbybergare delas ut.
Våra engagerade och kompetenta medarbetare
har med fina insatser i verksamheterna bidragit till
stadens positiva utveckling. Vi tackar er alla! Sundbyberg är och ska fortsatt vara en plats för alla människor
oavsett livsstil eller förutsättningar. Vi samarbetar och
hjälps åt för att lyckas. Vi är en stad som växer bäst
tillsammans.

Johan Storåkers (L)

Stefan Bergström (C)

Maria Bohman (KD)
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Stadsdirektören
2017 var ett händelserikt år, både i omvärlden och i
stadens organisation.
I maj utsågs vi – för andra gången inom loppet av
tre år – till Årets Superkommun av tidningen Dagens
Samhälle. Av motiveringen framgår att ”Det mesta
strävar uppåt i Sundbyberg. Invånarantalet, husen och
tillväxten. Sveriges till ytan minsta kommun växer mer
än någon annan.”
Även om Sundbybergs stad, i likhet med andra storstadsregioner, kände av en viss avmattning under senare delen av året, så fortsätter staden att växa snabbt.
Under året färdigställdes 542 bostäder i stadens sju
olika stadsdelar, de allra flesta i flerbostadshus. Under
året fattades också beslut om utveckling av centrumen
i Ör och Rissne. Förberedelser gjordes även för ett beslut i början av 2018 om utveckling av Hallonbergen
centrum. Arbetet med att färdigställa ett planprogram
för nya stadskärnan, när järnvägsspåren läggs i tunnel
under centrala Sundbyberg, intensifierades.
Vid utgången av 2017 pågick arbete med 60 olika
detaljplaner. Ett utställningsförslag till ny översiktsplan togs fram under året. Beslut är planerat att fattas
under första hälften av 2018.
En så omfattande stadsutveckling ställer förstås
krav på service i form av skolor, kultur, idrott och omsorg. Men även på ett rikt utbud av affärer, restauranger och annan service som gör att staden är levande
alla tider på dygnet. Ett viktigt verktyg i det arbetet är
den näringslivspolicy som antogs under 2017, där det
bland annat framgår att näringslivsperspektivet ska
integreras i samtliga stadens verksamheter.
Utgångspunkten för allt som görs i staden är vår
vision: Sundbyberg växer med dig! Liksom tidigare år
har staden därför under 2017 lagt stor vikt vid att involvera de som bor, verkar och vistas i staden i de olika
stadsutvecklingsprojekten. Det handlar till exempel
om samråd, medborgardialoger, synpunktshantering,
utställningar och möten med olika målgrupper.
Trygghetsfrågorna blir allt viktigare. En tydlig illustration av det mer ansträngda läget i vårt samhälle var
den tragiska händelsen på Drottninggatan i centrala
Stockholm i början av 2017. Men även utvecklingen
i vår egen stad visar att det finns behov av att stärka
insatserna inom området. I början av året tecknade
staden och polisen en samverkansöverenskommelse
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för hur vi gemensamt ska verka för att öka tryggheten
och minska brottsligheten. Samtidigt formulerades
också ut ett antal medborgarlöften. Dessa föregicks
av medborgardialoger där polisen, staden och medborgare gemensamt identifierade frågeställningar och
områden som är särskilt prioriterade att åtgärda.
Sedan mars 2017 har Sundbyberg en trygghetssamordnare anställd i staden. Redan under det första
året har trygghetssamordnaren bland annat hunnit
genomföra trygghetsdialoger i stadens samtliga stadsdelar. Sammantaget har 800 sundbybergsbor deltagit
i samtal om hur kommunkoncernen, polisen och
civilsamhället gemensamt ska kunna bidra till ökad
trygghet. Ett exempel på konkreta åtgärder är ökad
grannsamverkan. Trygghetssamordnaren har också
initierat ett samverkansprojekt med näringslivet och
handlarna i centrala Sundbyberg.
Flera steg har också tagits för att skapa en mer
enhetlig kommunkoncern över förvaltnings- och
bolagsgränserna. En gemensam ledningsgrupp har
skapats för hela kommunkoncernen och nya så kal�lade ledarrådslag har inrättats, där samtliga chefer i
kommunkoncernen deltar. Ledarrådslagen tar upp
strategiska frågeställningar som ska bidra till utvecklingen i staden. De första två rådslagen har fokuserat
på framtagande av stadens integrationsstrategi och en
metod för jämställdhetsintegrering.
Implementeringen av stadens nya principer för
lokalförsörjningen påbörjades under året, bland annat
genom att ansvaret för förvaltning och underhåll av
stadens verksamhetslokaler överfördes till ett dotterbolag inom koncernen, Lokalfastigheter i Sundbyberg
AB. Även vatten och avfallsverksamheten överfördes
till ett dotterbolag inom koncernen, Sundbybergs
Avfall och Vatten AB.
Förutom att vi växer och behöver rekrytera nya
medarbetare i alla våra yrkesgrupper, så behöver vi
värna om alla som redan finns i vår organisation.
Därför jobbar vi hårt med att utveckla vårt medarbetarskap och ledarskap utifrån den värdegrund som
finns beskriven i arbetsgivarstrategin. Under 2017
har staden tagit fram ett koncept för ledarutveckling,
som har sin grund i det beprövande arbetet med
Utvecklande Ledarskap, och som över tid ska omfatta
samtliga chefer i staden.
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Vi behöver också utveckla vårt arbetssätt, inte
minst i takt med den digitala utvecklingen, som
för med sig stora möjligheter men också innebär
att vi ständigt behöver förstå och anpassa verksamheten till förändrade behov hos våra målgrupper. Staden har därför tagit fram ett program
för digitalisering, som antogs av kommunfullmäktige under året.
Att arbeta i en kommun innebär att ständigt
uppleva möjligheter, utveckling och utmaningar.
Jag är stolt och glad över allt det vi utför i stadens
alla verksamheter varje dag, dygnet runt, året om.
Den professionalitet och det engagemang jag ser
hos våra medarbetare och chefer är en förutsättning för att vi ska kunna leverera god kvalitet till
dem vi är till för.

Helén Eriksson-Elf.
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Vision
Visionen är stadens ledstjärna och ska genomsyra stadens
övergripande planering alltifrån kommunfullmäktiges budget
och styrande dokument till verksamhetsplaner. Visionen ska
också vara en del av verksamheternas dagliga arbete. Det
kan exempelvis handla om att vi växer tillsammans med våra
förskolebarn och ungdomar genom att ge en utvecklande,
lärorik och meningsfull vardag, om äldre som medskapar
aktiviteter i vardagen eller hur vi tillsammans med lokala
näringsidkare, föreningar och företag skapar en stad med liv
och rörelse i alla stadsdelar.
Stadens vision 2030 uttrycker hela stadens långsiktiga riktning.
Visionen är vägledande för stadens alla verksamheter och innehåller
en devis samt tre kärnvärden:

Levande

Sundbyberg
växer med
dig!

Sundbyberg är en levande, trygg och sammanhållen stad med liv och
rörelse i alla stadsdelar. Staden är fylld av mötesplatser, ett stadsliv med
all tänkbar service och gröna platser. Det är en stad där hela världen får
plats – en stad för dig och hela ditt liv.

Nytänkande

Tillsammans

Sundbyberg är en nytänkande, kreativ och modig stad. Här är vi
nyfikna och flexibla och vågar göra annorlunda för att ständigt
utvecklas och förbättras. En stad fylld av möjligheter för dig som
vill växa och utvecklas.

Sundbyberg är en stad fylld av gemenskap och närhet. Här finns plats
för alla människor oavsett livsstil eller förutsättningar. Vi samarbetar
och hjälps åt för att lyckas. Vi är en stad som växer bäst tillsammans.
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Förvaltningsberättelse
Viktiga beslut och händelser under året
Beslut

Händelser

Sundbybergs stads policy för alkohol och droger.
Januari 2018.

Staden har tecknat en samverkansöverenskommelse
och medborgarlöfte med polisen.

Vatten- och avloppspolicy och dagvattenpolicy för Sundbyberg stad. Mars 2017.

Antal hushåll med försörjningsstöd har minskat.

Sundbybergs stads måltidspolicy.
April 2017.

En stor omställning av insatser har genomförts till
ensamkommande barn och ungdomar utifrån de
förändrade statsbidragen.

Sundbybergs stads idrottspolitiska program. April 2017.

Ett valfrihetssystem inom särskilt boende har införts.

Principer för lokalförsörjning och lokalförsörjningsprocess.
Maj 2017.

Ett digitalt verktyg för att hitta och jämföra service har
publicerats på stadens hemsida.

Sundbybergs stads program med strategier för
digitalisering. Juni 2017.

Vatten och avfallsverksamheten har överförts till ett dotterbolag inom koncernen, Sundbybergs vatten och avfall AB.

Upphandlingspolicy för Sundbybergs stad fastställdes i
juni 2017.

Ansvaret för lokalförsörjningen har övergått från stadsmiljö- och tekniska nämnden till kommunstyrelsen.

Näringslivspolicy för Sundbybergs stad. September 2017.

Ansvaret för att förvalta och underhålla stadens verksamhetslokaler och externa hyresavtal har överförts till
ett dotterbolag inom koncernen, Lokalfastigheter i
Sundbyberg AB.

Revidering av Sundbybergs styrmodell och framtagande
av nya principer för investeringar. Oktober 2017.
Policy för informationssäkerhet i Sundbybergs stad.
Oktober 2017.
Beslut om försäljning av Rissne centrum och Ör centrum
fattades under hösten av kommunfullmäktige.
Nya riktlinjer för grönytefaktor på kvartersmark.
Oktober 2017.
Regler för boendeparkering. December 2017.
Riktlinjer för bostadsförsörjning i Sundbybergs stad.
December 2017.

Ett utställningsförslag till ny översiktsplan för Sundbybergs stad är framtagen. Beslut om översiktsplanen är
planerad till 2018.
I slutet av 2017 inrättades naturreservatet Lötsjön
– Golfängarna.
Tre verksamheter inom förskolan har HBTQ certifierats.
De genomsnittliga meritvärdena på terminsbetyget i
årskurs 6 och slutbetyget i årskurs 9 har höjts.
Fritidsgården i Hallonbergen har renoverats utifrån ett
genusperspektiv och ökat i yta.

Mobilitetsprogram. December 2017.
Under året har aktivitetsparken i Rissne färdigställts. Två
nya konstfrusna is-anläggningar har köpts in för placering på Sundbybergs IP och aktivitetsparken i Ursvik.
Örvallens fotbollsplaner har uppgraderades från grus till
modernt konstgräs med miljövänlig kork utan mikroplaster. Konstgräsplanen på Sundbybergs IP har uppdaterats.
De gamla skyttelokalerna i Hallonbergens sporthall har
byggts om till två stycken aktivitetssalar.
Implementering av Vision 2030.
9
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Omvärld och
förutsättningar
Samhällsekonomisk utveckling
Svensk ekonomi är fortfarande inne i en högkonjunktur BNP (bruttonationalprodukten) växte med 2,7
procent 2017 och förväntas närma sig 3 procent 2018.
Investeringarna i Sverige har varit på en fortsatt hög
nivå bland annat genom tillväxt i bostadsbyggandet.
Även hushållens konsumtion har varit fortsatt hög
under året.
Tillväxten i omvärlden var under 2017 svag men
den utvecklingen har nu tagit bättre fart och för svensk
del växer exporten snabbare. I Europa, där många
länder har haft en mycket svag återhämtning sedan
2010, ser man en tydlig trend uppåt. I USA beskrivs
förväntningarna, åtminstone på kort sikt, som positiva. Den negativa trenden i tillväxtländerna har även
den brutits.
Prognosen från SKL (Sveriges kommuner och
landsting) är att högkonjunkturen når sin topp 2019
då inhemsk efterfrågan förväntas försvagas men samtidigt blir utvecklingen i omvärlden något bättre vilket
gynnar svensk export. Prognosen är att det sker en
uppbromsning av skatteunderlagstillväxten 2018. Det
innebär att ett betydande glapp riskerar uppstå mellan
kommunsektorns intäkter och de kraftigt växande
behoven av skola, vård och omsorg som den snabba
befolkningsutvecklingen för med sig.

Befolkningsutveckling
Den största globala demografiska trenden är att
människor blir allt äldre. Livslängden har ökat kraftigt
i världen, dels på grund av förbättrade levnadsförhållanden och dels av förbättrad medicinsk behandling.
Detta bidrar till att andelen äldre ökar i relation till
resten av befolkningen.
Demografiska förändringar innebär både möjligheter och utmaningar för samhällsutvecklingen.
Förändringar i befolkningens åldersstruktur påverkar
både den ekonomiska, ekologiska och sociala utvecklingen. En ökad migration till Europa kan ses som en
möjlighet att klara tillförseln av människor i arbetsför
ålder. Invandringen bidrar därmed till att arbetskraften växer och blir en allt viktigare resurs för att klara
framtidens sysselsättning som behövs för att kunna
försörja en växande andel äldre i befolkningen.
Befolkningsökningarna i Europa är ibland mycket

svåra att förutspå, men stora ökningar förväntas komma i allt snabbare takt och påverkar verksamheterna
inom välfärden.
Under 2017 ökade befolkningen i samtliga län i
Sverige och 226 av Sveriges 290 kommuner hade en
befolkningstillväxt. Den största procentuella befolkningsökningen hade Knivsta (4,3 procent) och därefter
Trosa (3,8 procent). Sundbybergs befolkningsökning
var procentuellt landets tredje högsta (3,5 procent).
I Stockholms län hade Sundbyberg den procentuellt
högsta befolkningstillväxten. Samtliga kommuner
hade under 2017 ett invandringsöverskott.
Då Sundbyberg är bland de kommuner som i landet
växer mest i landet erhåller staden ett tillskott i det
kommunala kostnadsutjämningssystemet. Intäkterna
kommer att följa med befolkningsutvecklingen, men
då kraven på verksamheten ökar driver kostnadsutvecklingen på i snabb takt. Utmaningen för staden är
att hitta en långsiktig ekonomisk balans.
Sundbyberg stads befolkning ökade under året
med 1 674 personer, vilket är fler än befolkningstillväxten år 2016. Befolkningsökningen förklaras framförallt av ett positivt flyttnetto vilket står för 69 procent.
Staden har länets högsta procentuella födelsenetto,
det vill säga antal födslar i förhållande till antal avlidna. Födelsenettot står för cirka 31 procent (525 personer) av den totala befolkningsökningen. Den absolut
största befolkningsökningen skedde i åldersgrupperna
20-29 år, med 966 nya invånare.
Medelålder för stadens invånare var vid årets slut
41,2 år. Medelåldern för männen var 40,3 år och för
kvinnorna 41,2 år. Stadens befolkningsstruktur var
vid årets slut ungefär densamma som år 2016. Cirka
12,6 procent av befolkningen är 65 år eller äldre och
närmare 21,4 procent är 19 år eller yngre.
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Bostadsbyggandet

Förtätning av staden

Det råder en stor bostadsbrist i Sverige. Kommunerna
har enligt lag (2000:1383) om kommunernas bostadsförsörjningsansvar ett ansvar att planera för bostadsförsörjningen.
Stadens prognos för färdigställda bostäder visar
att det under de kommande fyra åren, år 2018-2021,
finns möjlighet till närmare 3 900 nya inflyttningsklara bostäder i Sundbyberg. Fram till år 2031 skulle
staden kunna få upp emot 14 000 nya bostäder. Men
prognosen är osäker och påverkas bland annat av låneregleringar på nationell nivå, räntenivåer, möjlighet för
byggherrar att belåna byggen, månadskostnaden för
den färdigställda bostaden samt bostadsmarknaden
i stort i Storstockholm

Staden följer samma urbaniseringsmönster som
många andra kommuner och städer kring storstäder
världen över. Människor väljer att bosätta sig närmare
service, utbud och kommunikationer och är beredda
att bo på en allt mindre yta.
Sundbybergs stad har Sveriges högsta befolkningstäthet med 5 496 invånare per kvadratkilometer (SCB
2016). Statistiken visar att det 2016 bodde 2,17 invånare per bostad motsvarande siffra för 2011 var 2,07.
Under 2017 färdigställdes 542 bostäder i Rissne,
Brotorp, Lilla Alby, centrala Sundbyberg, Stora Ursvik
och Lilla Ursvik. Drygt 93 procent var i flerbostadshus.
I staden pågår för närvarande arbete med cirka 60
detaljplaner. I samband med att järnvägsspåren för
Mälarbanan läggs i tunnel kan Sundbybergs stadskärna utvecklas till en blandad stadsmiljö, som länkar
samman omgivande stadsbebyggelse och grönstruktur. Uppskattningsvis skulle cirka 1 500 bostäder kunna byggas tack vare nedgrävningen av järnvägsspåren.
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Arbetsmarknad
Andelen förvärvsarbetande i Sundbyberg har en
positiv utveckling. Utvecklingen är central när det
gäller välfärdens finansiering. Det är genom en ökning
av antalet arbetade timmar i ekonomin som det
skapas resurser till välfärden. En stark arbetsmarknad
minskar kommunens kostnader för olika stödinsatser
och skapar möjligheter för den enskilda invånaren till
delaktighet i samhället. Förvärvsfrekvensen (andel av
befolkningen 20-64 år som förvärvsarbetade någon
gång under året) har ökat mellan åren 2015 och 2016
från 79,3 procent till 80,5 procent.

I jämförelse med föregående år ligger andelen öppet
arbetslösa i Sundbyberg i jämförelse med föregående
år något lägre från 3,5 procent till 3,4 procent. Arbetsförmedlingen beräknar bland annat arbetslösheten
som antalet öppet arbetslösa i relation till andel av
befolkningen 16 – 64 år. Motsvarande uppgift för
Stockholms län är 3,0 (2016: 2,8).

Öppet arbetslösa i Sundbyberg jämfört med riket och Stockholms län.
Andel av befolkningen 16-64 år. December 2016/December 2017
2016

2017

2016

2017

2016

2017

(procent)

Kvinnor

Kvinnor

Män

Män

Totalt

Totalt
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God ekonomisk hushållning
Begreppet god ekonomisk hushållning har såväl ett
finansiellt som ett verksamhetsperspektiv. I kommunallagen anges att ”Kommuner och landsting ska ha
en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet och i
sådan verksamhet som bedrivs genom andra juridiska
personer”. Medel ska användas på ett effektivt och
säkert sätt, och varje generation ska bära kostnaderna
för den service som konsumeras. Kostnader från en
generation ska med andra ord inte skjutas över till
kommande generationer.
Det finansiella perspektivet syftar till att säkerställa en hållbar finansiell utveckling på kort och lång
sikt för att trygga så att innevarande generation inte
överför några obalanserade kostnader eller skulder till
kommande generationer. Verksamhetsperspektivet
tar sikte på förmågan att bedriva verksamheten på ett
kostnadseffektiv och ändamålsenligt sätt.
I Sundbyberg stad har Kommunfullmäktige beslutat om finansiella mål:

• Långsiktigt resultatöverskottsmål om 2 procent
(stadens skatteintäkter och kommunal utjämning
inklusive fastighetsavgifter, exklusive
jämförelsestörande poster, reavinster/förluster och
exploateringsintäkter).
• Soliditetsmål: Stadens soliditet ska överstiga 50
procent och inte avta fler än tre år i rad.
• Självfinansieringsgrad: Stadens
genomsnittliga självfinansieringsgrad ska över en
fem-års period uppgå till minst 65 % av investeringsvolymen.
• Likviditetsmål: Stadens tillgängliga likvida medel ska
inte avvika från beloppet som motsvarar en månads
utbetalning av de löpande utgifterna.(Verksamhetens nettokostnader + planenliga amorteringar +
räntekostnader)

Bedömningen är att dessa uppnåtts under 2017.

Finansiella nyckeltal

2017

2016

2015

Resultat (%)

2,0

-0,3

-3,2

Målet är uppnå .

Likviditet (mnkr)

1 525,5

629,6

554,0

Målet är uppnå .
(Verksamhetens
ne okostnader för
2017 var 2 004,4 mnkr
vilket motsvarar 167
mnkr per månad.)
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Självﬁnansieringsgrad
för kommunens
ne oinvesteringar (%)

102,7

79,0

67,0

Målet är uppnå .
(Genomsni liga
självﬁnansieringsgraden
under de senaste 5
åren är 66,7%.)

Soliditet kommun (%)
Må et inkluderar inte
ansvarsförbindelser för
pensioner.

70,1

64,4

63,3

Målet är uppnå .
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Stadens snabba tillväxttakt medför möjligheter samtidigt som den ställer stora krav på att expansionen
sker på ett hållbart sätt. Verksamheternas behov enligt
grunduppdragen och behoven av investeringar i form
av infrastruktur ökar i takt med befolkningsökningen.
Utmaningen ligger i att hantera kostnadsökningen
som kommer av detta samtidigt som det uppstår en
fördröjning av ökningen av skatteintäkter. Denna
utmaning kombinerat med den demografiska trenden
att befolkningen blir allt äldre, delar staden med övriga svenska kommuner och landsting.
Stadens långsiktiga betalningsförmåga är god.
Den kan bland annat beskrivas genom det finansiella
nyckeltalet soliditet. Nyckeltalet visar hur stor andel
av stadens tillgångar som är finansierade med egna
medel. Stadens soliditet inklusive ansvarsförbindelse
för pensioner har de senaste åren ökat och uppgår till
53 procent 2017, vilket är bland de högsta i Sverige.
Staden kan genom sina stadsutvecklingsprojekt
möta delar av investeringsbehoven med exploateringsintäkter, vilket utgör en styrka.
Ett viktigt fokus är att kunna hantera kostnadsökningen som den snabba tillväxten medför så att den
kan balanseras med intäkterna. Det ställer krav på
effektivisering i verksamheterna, i form av till exempel
utvecklande arbetssätt. Verksamheternas nettokost-

nader bör inte öka i snabbare takt än skatteintäkter
och bidrag. Under 2017 ökade nettokostnaderna
(exklusive jämförelsestörande poster) med 4 procent
i jämförelse med skatteintäkter och bidrag som ökade
med 4,3 procent. Det är viktigt med bra och tydliga
planerings- och uppföljningsprocesser för att skapa
handlingsberedskap. Staden arbetar kontinuerligt med
att utveckla och förbättra processerna.
Tillväxttakten är en välkommen utmaning för
Sundbybergs stad och bedömningen är att den finansiella förmågan att hantera detta är god.
Utifrån verksamhetsperspektivet beslutade kommunfullmäktige om mål och uppdrag till kommunstyrelsen
och nämnderna i samband med budget. Uppföljningen sker genom analys av mått samt planerade åtgärder
som genomförts. Den samlade bedömningen är, att de
i huvudsak har uppnåtts. Det finns däremot enskilda
delar som inte fullt ut når upp till uppsatta nivåer.
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Grundskole- och gymnasienämndens bedömning är
att de inte till fullo har
uppnåtts kommunfullmäktiges mål; Alla elever når
kunskapsmålen i alla årskurser. Arbetet med två av de
nämndövergripande målen, jämställdhetsintegrering
och framtagande av integrationsstrategi, kommer att
fortsätta under 2018. Arbetet med att förbättra och
utveckla stadens ekonomistyrning kommer att fortsätta
under kommande år.

Nämndernas och bolagens bedömning är att merparten av uppdragen har genomförts under året. Av
de sammanlagt 46 uppdrag som beslutades i kommunfullmäktiges budget till nämnder och bolag under
perioden är 33 genomförda och avslutade, 13 uppdrag
är pågående och kommer att avslutas under 2018.

Kommunfullmäktiges övergripande mål
Stadens verksamheter genomsyras av god ekonomisk hushållning.

Uppnås i huvudsak, fortsatta
åtgärder kommer att genomföras
under 2018

Stadens verksamheter minskar kostnaderna samtidigt som kvaliteten är god.

Uppnås delvis, fortsatta åtgärder
kommer att genomföras under
2018

Stadens ekonomiska prognoser är säkra.

Uppnått

Alla stadens verksamheter bidrar till hög tillväxt.

Uppnått

Stadens kärnverksamheter prioriteras.

Uppnått

Stadens verksamheter arbetar för jämställdhet

Delvis uppnått, arbetet kommer
att fortsätta under 2018

Staden har en integrationsstrategi

Delvis uppnått, arbetet kommer
att fortsätta under 2018

Kommunfullmäktiges mål till nämnder och styrelse
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Kommunstyrelsen verkar för att alla nämnder har en hållbar kostnadsutveckling
och en hög kvalitetsnivå.

Uppnått, ett ﬂertal åtgärder har
genomförts för att utveckla
stadens kvalitetsnivå och bidra till
en hållbar kostnadsutveckling.

Alla elever når kunskapsmålen i alla årskurser (Grundskole- och
gymnasienämnden).

Delvis uppnått, andelen som når
kunskapsmålen har ökat

Alla barn i förskolan, oavsett bakgrund och behov, känner sig sedda och trygga. De
stimuleras till fortsatt kunskapsutveckling och personlig utveckling.
(Förskolenämnden)

Uppnått, 92 % upplever trygghet i
verksamheten på förskolan. 91 %
upplever att barnens
uppfattningar och åsikter
respekteras

Vägen till egen försörjning är kort och antalet hushåll med försörjningsstöd
minskar. (Social- och arbetsmarknadsnämnden)

Uppnått, antal hushåll med
försörjningsstöd har minskat.

Kvaliteten och det egna inﬂytandet inom äldrevården ökar. (Äldrenämnden)

Uppnått, ett antal aktiviteter har
genomförts bland annat har ett
valfrihetssystem inom särkilt
boend införts.

Kultur- och fritidsnämnden för en kontinuerlig dialog med föreningslivet för att
stärka den demokratiska utvecklingen i samhället, integrationen, folkhälsan och
valfriheten.

Uppnått, dialog och samarbete
har skett inom nämndens
samtliga enheter.

Sundbyberg ska växa hållbart med människan i centrum, med plats för allas
delaktighet och där det är lätt att göra rätt i miljöarbetet. (Stadsmiljö - och tekniska
nämnden)

Uppnått, nämnden har genomfört
ett stort antal åtgärder inom
området i syfte att uppnå mål.

En snabb, transparent och tydlig hantering av alla inkomna ärenden.(Byggnads- och
tillståndsnämnden)

Uppnått, ett antal åtgärder har
genomförts för att kvalitetssäkra
och utveckla processen.
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Kommunfullmäktiges uppdrag till nämnder och bolag
Kommunstyrelsen
Styr- och stödfunktioner förstärks för att möta stadens höga tillväxt.

Genomfört och avslutat

I samhällsplaneringen prioriteras gående, personer med
funktionsnedsättning, cyklister och kollektivtraﬁkresande.

Genomfört och avslutat

Medborgarnas inﬂytande över verksamheten förbättras genom utökad
valfrihet och utveckling av digitala demokrativerktyg.

Genomfört och avslutat

Näringslivsperspektivet integreras i stadens verksamheter.

Pågående, arbetet fortsätter 2018

Staden utreder möjligheten att låta en entreprenör köra utsläppsfria
matarbussar mellan Ursvik/Brotorp och centrala Sundbyberg.

Genomfört och avslutat

En kemikalieplan tas fram.

Pågående, arbetet fortsätter 2018

Grundskole- och gymnasienämnden
Lärarlönerna höjs till nivåer som motsvarar kringliggande kommuner.

Genomfört och avslutat

Tvålärarsystem införs i ﬂer klassrum.

Genomfört och avslutat

Syskonförtur vid val till årskurs F-6 återinförs som ett av ﬂera
urvalskriterier för val vid höstterminsantagningen 2017.

Genomfört och avslutat

Med syfte att göra skolgårdarna rymligare och grönare görs en översyn
i samverkan med kommunstyrelsen.

Genomfört och avslutat

Försöksverksamhet med utbyggd IT i skolorna påbörjas.

Genomfört och avslutat

Förskolenämnden
Aktivt arbeta för mer personal i förskolan samt att uppnå målet om
minst 50 procent utbildade förskolelärare i staden med ett minimum
om minst en i varje grupp där grupperna inte överstiger 15 barn i
genomsnitt per år.

Pågående, arbetet fortsätter 2018

Staden verkar kontinuerligt uppsökande för att erbjuda plats i
förskolan eller i pedagogisk omsorg.

Genomfört och avslutat

Tydlig och jämförbar kvalitetsredovisning ﬁnns tillgänglig på stadens
hemsida för att underlätta förskolevalet.

Genomfört och avslutat

Stärk arbetet med språkutveckling på förskolorna med fokus på
svenska.

Genomfört och avslutat

Fortsätta inkluderingsarbetet i stadens förskolor genom exempelvis
HBTQ-certiﬁeringar.

Genomfört och avslutat

Äldrenämnden
Omsorgspersonalen behärskar det språk som våra boende talar.

Genomfört och avslutat

De som vårdar anhöriga i hemmet ges ett gott stöd.

Pågående, arbetet fortsätter 2018

En utvecklingsstege utarbetas för omsorgspersonalen.

Genomfört och avslutat

Måltidssituationen på äldreboenden är trivsam och de boende erbjuds
friskvård.

Pågående, arbetet fortsätter 2018

De administrativa uppgifterna i omsorgen minimeras för att frigöra
mer tid för brukarna.

Genomfört och avslutat

Social- och arbetsmarknadsnämnden
Alla nyansökningar om ekonomiskt bistånd erbjuds hembesök, alla
personer med ekonomiskt bistånd erbjuds en insats med närvarokrav
och genomsnittlig inskrivningstid för personer med ekonomiskt bistånd
minskar.

Genomfört och avslutat

Stadens arbete med unga vuxna i utanförskap genom bland annat
uppsökande verksamhet utvecklas.

Pågående, arbetet fortsätter 2018

Nämnden fortsätter utveckla stadens sommarjobbserbjudande för
längre sommarjobbsperioder med närmare näringslivskoppling.

Genomfört och avslutat

Öka valfriheten inom kommunens utförarverksamheter.

Pågående, arbetet fortsätter 2018

Nämnden utreder tillsammans med den beﬁntliga Kvinnojouren i
Sundbyberg möjligheter och kostnader för att förstärka föreningens
arbete ytterligare.

Genomfört och avslutat

Kultur- och fritidsnämnden
Lässtrategin, som har utarbetats under 2016 tillsammans med
bibliotek, förskolan och skolan är implementerad.
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Stadens arbete med unga vuxna i utanförskap genom bland annat
uppsökande verksamhet utvecklas.

Pågående, arbetet fortsätter 2018

Nämnden fortsätter utveckla stadens sommarjobbserbjudande för
längre sommarjobbsperioder med närmare näringslivskoppling.

Genomfört och avslutat

Öka valfriheten inom kommunens utförarverksamheter.

Pågående, arbetet fortsätter 2018

Nämnden utreder tillsammans med den beﬁntliga Kvinnojouren i
Sundbyberg möjligheter och kostnader för att förstärka föreningens
arbete ytterligare.

Genomfört och avslutat

Kultur- och fritidsnämnden
Lässtrategin, som har utarbetats under 2016 tillsammans med
bibliotek, förskolan och skolan är implementerad.

Genomfört och avslutat

Förutsättningarna för att anlägga en enklare smådjursgård och ett
enklare naturrum i Sundbyberg utreds.

Genomfört och avslutat

Staden har en långsiktig plan för idrottsplatser, idrottshallar och
spontanytor.

Genomfört och avslutat

Staden har en strategi för att få ﬂer barn och ungdomar, oavsett
ekonomiska förutsättningar, att delta i kulturverksamheten som
bedrivs i Sundbyberg.

Genomfört och avslutat

Staden arbetar med demokratiutvecklande aktiviteter tillsammans
med föreningslivet.

Genomfört och avslutat

Stadsmiljö- och tekniska nämnden
Stadsmiljölyftet fortsätter genom att skapa ﬂer mötesplatser i hela
staden med större inslag av konst, kultur och idrott. Detta ska ske i
samråd med kultur- och fritidsnämnden.

Genomfört och avslutat

Möjligheterna till stadsodling utvecklas och staden tar ett stort ansvar i Genomfört och avslutat
grönområden och parker.
Alla stadens fordon byts kontinuerligt till utsläppsfria, med målet att
alla fordon är utsläppsfria år 2020.

Genomfört och avslutat

En stadsutvecklingsapplikation tas fram för att underlätta
medborgardelaktighet.

Pågående, arbetet fortsätter 2018

Infrastrukturen för utsläppsfria fordon utvecklas.

Pågående, arbetet fortsätter 2018

Driftkostnaden för stadens lokaler minskar.

Genomfört och avslutat

Måltidsverksamheten är kostnadseﬀektiv och kvalitativ, samtidigt som
andelen ekologiska och närproducerade råvaror ökar.

Genomfört och avslutat

Byggnads- och tillståndsnämnden
Tydlig information kring förutsättningar för bygglovsbeviljande ﬁnns
lättillgängligt för stadens invånare.

Pågående, arbetet fortsätter 2018

Särskilt fokus läggs på att underlätta för privatpersoner och
bostadsrättsföreningar att installera solceller på sina fastigheter.

Genomfört och avslutat

Alla ärenden som godkänns av byggnads- och tillståndsnämnden har
god förankring i antagna detaljplaner.

Genomfört och avslutat

Byggnads- och tillståndsnämnden är en aktiv part i arbetet med en
handlingsplan mot kemikalier.

Pågående, arbetet fortsätter 2018

Koncernen Sundbybergs stadshus AB
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Koncernen Sundbybergs stadshus AB och dess bolag ska där så
tillämpligt sträva efter en eﬀektiv lokalanvändning.

Pågående, arbetet fortsätter 2018

Sundbybergs stadsnätsbolag AB skapar en god digital infrastruktur i
staden.

Genomfört och avslutat

Ombildningar erbjuds Fastighets AB Förvaltarens hyresgäster i
Hallonbergen och en genomgång görs av övrigt bestånd.

Genomfört och avslutat

Solenergi byggs på stadens byggnader.

Pågående, arbetet fortsätter 2018

Koncernen Sundbybergs stadshus AB
Koncernen Sundbybergs stadshus AB och dess bolag ska där så
tillämpligt sträva efter en eﬀektiv lokalanvändning.

Pågående, arbetet fortsätter 2018

Sundbybergs stadsnätsbolag AB skapar en god digital infrastruktur i
staden.

Genomfört och avslutat

Ombildningar erbjuds Fastighets AB Förvaltarens hyresgäster i
Hallonbergen och en genomgång görs av övrigt bestånd.

Genomfört och avslutat
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Balanskravsutredning

Solenergi
på stadensi balans
byggnader.
arbetet fortsätter 2018
Kravet
påbyggs
en ekonomi
innebär att kommunens intäkterPågående,
ska överstiga kostnaderna varje enskilt år. Syftet med balanskravet är att visa att en
kommun inte lever över sina tillgångar. Ett underskott mot balanskravet
måste återställas inom de tre kommande budgetåren. Enligt regelverket
ska realisationsvinster som inte utgör en del av den löpande verksamheten
avräknas mot balanskravet. Med andra ord får realisationsvinster och
andra jämförelsestörande poster av engångskaraktär inte användas för att
finansiera löpande verksamhet. Realisationsförluster ska inräknas i kostnaderna. Stadens resultat enligt balanskravet visar att staden har uppfyllt
lagens krav på en ekonomi i balans. Kommunen har inte några underskott
att täcka från tidigare år och har visat positiva balanskravsresultat sedan
2015. För 2017 har staden redovisat 1,9 mnkr i realisationsvinster.
Balanskravsutredning
(mnkr)

2017

2016

2015

2014

Årets resultat

236,2

63,8

134,9

1,6

- Realistationer,
anläggningstillgång

-0,2

-0,3

-0,1

0,0

- Realisationer,
kapitalförvaltning

-1,7

-1,7

-3,4

-35,2

+ Nedskrivning /
- återföring,
kapitalförvaltning
+ /- Övriga
jämförelsestörande
poster

Balanskravsresultat

3,8

234,3

61,8

Öronmärkning av
resultat

Balanskravsresultat
efter justering

131,5

-29,8

-11,5

234,3

61,8

120,0

-29,8

År 2015 öronmärktes 11,5 mnkr till ökade kostnader inom skola- och förskola
till följd av stadens tillväxt för åren 2017-2019.

Resultatutjämningsreserv (RUR)
Sedan 2011 har kommuner och landsting möjlighet att tillämpa resultatutjämningsreserv (RUR). En förutsättning för att RUR ska få tillämpas är
att riktlinjer för god ekonomisk hushållning även omfattar hanteringen
av RUR. Reserven får under vissa förutsättningar byggas upp utifrån
positivt resultat och får disponeras vid negativ konjunkturcykel. Sundbybergs stad har valt att inte anta riktlinjer för resultatutjämningsreserv.
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Årets resultat
Resultat
Årets resultat efter skatter och finansnetto uppgick för
kommunkoncernen till 1144,3 mnkr (213,8 mnkr). Då
har koncerninterna mellanhavanden och utdelning
räknats bort med 220,7 mnkr. Resultatet utgörs av
stadens resultat, koncernen Sundbybergs stadshus AB
samt Norrenergi och Miljö AB.
Årets resultat för koncernen Sundbybergs stadshus AB
uppgick till 976,2 mnkr efter skatt (81 mnkr). Koncernens
intäkter uppgick till 1882,4 mnkr. Resultatet är främst
hänförligt till realisationsvinster från fastighetstransaktioner.
Årets resultat för koncernen Norrenergi och Miljö
AB uppgick till 152,6 mnkr efter skatt
(191 mnkr).
Årets resultat för staden uppgick till 236,2 mnkr
(63,8 mnkr). Exploateringsverksamheten har bidragit
till resultatet med 190,7 mnkr. Nämnderna lämnade
sammantaget ett överskott om 58,4 mnkr. Det

Resultaträkning
(mnkr)
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Utfall 2017

Budget 2017

Diﬀ 2017

positiva resultatet har kunnat möta ökade kostnader
för framförallt personal och konsultkostnader.
Avskrivningskostnaderna är något lägre än budgeterat
och hänförs till förskjutningar i investeringsprojekt.
De finansiella intäkterna är 88,8 mnkr högre än föregående år och förklaras främst av extra utdelning om
75 mnkr från Sundbybergs stadshus AB, enligt § 5:1
lag om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag.
Utdelningen har används till åtgärder inom ramen för
kommunens bostadsförsörjningsansvar som främjar
integration och social sammanhållning. Den totala
utdelningen från Sundbybergs stadshus AB var 2017
100 mnkr. De finansiella kostnaderna är 44,1 mnkr högre än föregående år och förklaras av indexuppräkning
för medfinansieringen av järnvägens nedgrävning.
Justerat för jämförelsestörande poster med 192,5 mnkr
uppgick resultatet till 43,6 mnkr (-6,1). Posterna utgörs av
exploateringsverksamhet och reavinster från kapitalförvaltning (exploateringsverksamhet 190,7, reavinster 1,7).

Utfall 2016

Verksamhetens
intäkter

728,2

651,0

Verksamhetens
kostnader

-2 599,8

-2 543,2

Avskrivningar

-132,9

-140,2

7,3

-150,9

Verksamhetens
nettokostnader

-2 004,4

-2 106,1

101,7

-2 043,1

Skatteintäkter
Resultaträkning
(mnkr)

2 111,6
Utfall 2017

2 098,9
Budget 2017

12,7
Diﬀ 2017

1 945,5
Utfall 2016

Generella statsbidrag
och utjämning

66,8

92,5

-25,7

143,8

Finansiella intäkter

109,6

34,9

74,7

20,8

Finansiella kostnader

-47,3

-10,3

-37,0

-3,2

Resultat före
extraordinära poster

236,2

109,9

126,3

63,8

Extraordinära
intäkter

0,0

0,0

0,0

0,0

Extraordinära
kostnader

0,0

0,0

0,0

0,0

RESULTAT

236,2

109,9

126,3

63,8
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Kommunkoncernens investeringsverksamhet
Investeringsbudgeten för staden 2017 uppgick till
446,2 mnkr. Av dessa medel förbrukades under året
359,4 mnkr, eller 81 procent av stadens investeringsbudget. Det motsvarar en differens på
86,8 mnkr.
Den största differensen finns inom stadsmiljö och
tekniska nämnden. Nämnden har 75 procent av den
totala investeringsbudgeten. Differensen förklaras av
att både lokalverksamheten samt VA- och avfallsverksamheten har bolagiserats under året vilket gjort att
investeringar antingen uteblivit eller förflyttats till
andra nämnder. Ansvaret för lokalverksamheten ligger
nu under kommunstyrelsen. Även inventarier och
större inköp har inom flera nämnder försenats eller
skjutits upp vilket skapar ett överskott. Övriga differenser beror bland annat på förseningar i entreprenader, försenade tidplaner samt vakanta projektresurser.
Kommunstyrelsen har för året ett utfall som överstiger årets investeringsbudget. Det beror framförallt
på att staden under året förvärvade Ahlby Säteri, en
investering på 21,5 mnkr. som ursprungligen inte var
planerad i årets investeringsbudget. Avvikelsen beror
även på att den planerade regleringen av Ursviks utjämningsfond inte genomfördes under året samt lägre
upparbetade kostnader för projektorganisationen
Enköpingsvägen.

I enskilda projekt har större differenser uppkommit
under året. De är Sadelmakaren och Kavallerivägen
kopplat till Rissneleden på totalt 9,2 mnkr och Forskarens förskola på 7 mnkr beroende på förskjutning
i tidsplanerna. Den totala kostnaden för projekten
kommer inte att påverkas.
Större investeringsprojekt som till merparten har
avslutats under året med eventuell slutreglering 2018
är Lavettvägen, Storskogstorget, konstgräs på Örvallen
samt Forskarens förskola med inflyttning i början
av 2018. Projekt som fortlöper från 2017 till 2018 är
bland annat Sadelmakaren och
Kavallerivägen i Rissne, samt övriga större stadsutvecklingsprojekten inom Ursvik och Hallonbergen-Ör.
Inom bolagskoncernen har främst investeringar
i koncernens fastigheter genomförts, bland annat
stamrenoveringar och iordningsställande av gårdar
i Rissne, ombyggnation av äldreboende i Hallonbergen samt lokalanpassningar och ombyggnationer i
centrala Sundbyberg. I samband med överföringen av
VA- och avfallsverksamheten till Sundbyberg Avfall
och Vatten AB förvärvades VA- och avfallsanläggningar från Sundbybergs stad till värde av
164 mnkr.

Nämnd (mnkr)

Utfall 2017

Budget 2017

Diﬀ 2017

Förbrukat

Kommunstyrelsen

53,0

39,7

-13,2

134%

- Varav stadsutveckling

18,7

27,6

8,9

68%

Grundskole- och
gymnasienämnd

0,7

5,5

4,8

13%

Förskolenämnd

1,0

10,4

9,4

10%

Äldrenämnd

13,4

13,5

0,1

99%

Social- och
arbetsmarknadsnämnd

1,1

3,8

2,7

30%

Kultur- och
fritidsnämnd

14,9

26,1

11,2

57%

Stadsmiljö och teknisk
nämnd

275,1

347,2

72,1

79%

- Varav VA

1,7

12

10,3

14%

Byggnads- och
tillståndsnämnd

0

0

0

0%

Total

359,4

446,2

87,0

81%

Större projekt under året (mnkr)

Utfall

Förskola Forskaren

61,9

Kavallerivägen/Rissneleden

36,9

Sadelmakaren/Rissneleden

32,2

Ahlby Säteri

21,5

Storskogstorget

8,1

Planerat underhåll

8,0

20

nämnd
- Varav VA

1,7

12

10,3

14%

Byggnads- och
tillståndsnämnd

0

0

0

0%

Total

359,4

446,2

87,0

81%
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Större projekt under året (mnkr)

Utfall

Förskola Forskaren

61,9

Kavallerivägen/Rissneleden

36,9

Sadelmakaren/Rissneleden

32,2

Ahlby Säteri

21,5

Storskogstorget

8,1

Planerat underhåll

8,0

Lötsjögården Kv Kartan

7,7

Upprustning lekplatser

7,0

Kv Kabeln

6,9

Gemensam plattform

5,3

Ombyggnad Klippans förskola

5,2

Stadsutvecklingprojekt Hallonbergen-Ör
- Fördelat på 6 projekt

14,8

Stadsutvecklingprojekt Ursvik delområde 1 och Västra
- Fördelat på 9 projekt
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Pensioner
Från och med 1998 redovisas kommunens pensionsskuld enligt den så
kallade blandmodellen. Det totala pensionsåtagande uppgick vid årets slut
till 860,8 mnkr (853,3). Av dessa redovisas 215,4 mnkr (196,7) i balansräkningen som en avsättning och 645,4 mnkr (656,6) återfinns utanför balansräkningen som en ansvarsförbindelse. Den avser pensioner intjänande till
och med 1997. Tidigare år har det avsatts medel för framtida pensionsutbetalningar och hanteras för ändamålet som särskild kapitalförvaltning.
Stadens totala pensionsförpliktelse som återstår att finansiera, med avdrag
för kapitalförvaltningen, uppgick vid årets utgång till 653,9 mnkr (649,1).
Pensionsåtagande (mnkr)

2017

2016

Avsättning

215,4

196,7

Ansvarsförbindelse

645,4

656,6

Placerade medel

-206,9

-204,2

Återlånade medel

653,9

649,1

Kapitalförvaltning
(mnkr)

Marknadsvärde 2017

Bokfört värde 2017

Marknadsvärde 2016

Bokfört värde 2016

Räntefonder

143,6

142,8

140,9

140,0

Aktiefonder

74,5

64,1

70,0

63,9
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Ansvarsförbindelse

645,4

656,6

Placerade medel

-206,9

-204,2
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653,9

649,1

Återlånade medel

Kassaflöde och finansiering
Stadens kassaflöde uppgick till -156,9 mnkr (42,6)
under året. Från den löpande verksamheten har ett
positivt resultat om 400,2 mnkr (405,1) genererats,
vilket bidragit till att finansiera stadens investeringar.
Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick
till -256 mnkr (-272,7) och finansverksamheten -301,1
mnkr (-89,9).
Checkkrediten var vid årets utgång utnyttjad med
-207,8 mnkr, vilket är en minskning med 284,2 mnkr
jämfört samma tidpunkt föregående år. Långfristiga
skulder har minskat med 16,9 mnkr. Minskningen
beror till största del av att VA- verksamheten övergått
till eget bolag. Stadens likvida medel uppgick per den
31 december 2017 till 0,2 mnkr.

Kapitalförvaltning
Kapitalförvaltningen är avsedd att trygga framtida
pensionsutbetalningar. Totalt har 100 mnkr, enligt
kommunfullmäktigebeslut 1998, placerats. Det
övergripande målet med förvaltningen innebär att

marknadsvärdet på pensionsportföljen och marknadsvärdet på pensionsåtagandet i möjligaste mån ska
följas åt, vilket innebär att de matchas. Matchningen
ligger till grund för i vilka tillgångsslag (aktier, obligationer m.fl.) medlen får placeras. Eftersom pensionsåtagandet marknadsvärderas med reala räntor och
eftersom det har en lång löptid får det till följd att en
stor andel av pensionsportföljen kommer att placeras i
tillgångar med liknande egenskaper.
Marknadsvärdet på placerade medel uppgick vid
utgången av 2017 till 218,1 mnkr (211,2). Det bokförda värdet uppgick till 206,9 mnkr (204,2) vid samma
tidpunkt. Sedan juli 2014 utförs förvaltningen av två
externa aktörer, Nordea och Swedbank, som placerar
medlen enligt stadens finanspolicy. På avsatta medel
har en direktavkastning skett under perioden 19992017 med totalt 106,9 mnkr, vilket motsvarar en årlig
genomsnittlig avkastning om
6,3 procent. Stadens finanspolicy anger de mål och
riktlinjer som staden ska följa för sin finansiella verksamhet.

Kapitalförvaltning
(mnkr)

Marknadsvärde 2017

Bokfört värde 2017

Marknadsvärde 2016

Bokfört värde 2016

Räntefonder

143,6

142,8

140,9

140,0

Aktiefonder
Kapitalförvaltning
(mnkr)

74,5
Marknadsvärde 2017

64,1
Bokfört värde 2017

70,0
Marknadsvärde 2016

63,9
Bokfört värde 2016

Likvida medel

0,0

0,0

0,3

0,3

218,1

206,9

211,2

204,2

Nedskrivning

Summa
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Stadens finansiella riskexponering är begränsad. I
dagsläget har staden inga lån och därmed har det inte
funnits behov av att uppta eventuella instrument för
att säkra upplåning, varför staden inte innehar några
så kallade derivat. Stadens utnyttjande av sin rörelsekredit hos banken är begränsad. Sammantaget medför
det utifrån ett skuldperspektiv att den finansiella
risken för staden är låg.
Som ett led i stadens snabba befolkningstillväxt
ställs ökade krav på utveckling av stadens verksamheter och även ökade behov av nya investeringar. Staden
bedömer att den ökade investeringstaktens krav på
finansiering, på kort sikt kommer mötas av ett inflöde
av kapital från planerade försäljningar i samband med
pågående stadsutvecklingsprojekt. Stadens expansiva
utveckling ställer krav på god prognoshantering. Staden har under året fortsatt arbetet med att se över hur
kommunkoncernens finansfunktion ska organiseras.
Detta i syfte att hantera de aggregerade riskerna på ett
samlat sätt, och säkerställa finansiering och likviditetshantering utifrån ett kommunkoncernperspektiv. En
central hantering skapar en tydligare överblick över
riskerna och möjliggör en bättre internkontroll.
Kommunens samlade borgensåtagande har ökat
och uppgick vid
utgången av året till 2 718,5 mnkr (2 602,6 mnkr). Majoriteten av borgensåtaganden är utställda till stadens
egna bolag Sundbybergs stadshus AB
(1 200,0 mnkr) och Fastighets AB Förvaltaren (1 129,4
mnkr). Risken i
stadens borgensåtagande bedöms som låg.
En del av stadens finansiella riskexponering kommer
av kapitalförvaltning. Staden har valt att placera medel
för att möta del av stadens pensionsåtagande. Denna
kapitalförvaltning utgör en del av stadens tillgångar i
balansräkningen. Kapitalförvaltningen regleras genom
stadens finanspolicy, vilken begränsar risktagandet
genom mål och ramar för hanteringen. Under den

tid som förvaltningen funnits, 1999-2017, har en
genomsnittlig positiv värdeutveckling om 6,3 procent
uppnåtts.

Internkontroll
Syftet med intern kontroll är att främja styrning,
ledning och uppföljning av kommunens verksamhet
samt att förebygga och hantera risker. Intern kontroll
är ett viktigt redskap för att ta till vara på starka sidor
och möjligheter och på detta sätt ständigt utveckla
och utvärdera verksamheternas resultat. Den interna
kontrollen i Sundbybergs stad utgår från COSO-modellen.
Som ett led i stadens arbete med internkontroll
ska risk- och väsentlighetsanalyser göras med utgångspunkt i fyra perspektiv; målgrupp, verksamhet, medarbetare och ekonomi. Med utgångspunkt
från analyserna ska en särskild plan för den interna
kontrollen antas av respektive nämnd, som även bär
det yttersta ansvaret för den interna kontrollen inom
sina verksamhetsområden. Kommunstyrelsen har det
övergripande ansvaret för att det finns en tillräcklig
intern kontroll och att den utvecklas utifrån kommunens behov. Fem övergripande målsättningar finns för
stadens interna kontroll:
• Verksamheten ska vara ändamålsenlig och kostnadseffektiv.
• Den finansiella rapporteringen och informationen om
verksamheten ska vara tillförlitlig.
• Tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer med mera ska
följas.
• Minska risken för fel och brister i det dagliga arbetet.
• Minska risken för och i tidigt skede upptäcka eventuella oegentligheter.
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Det utvecklingsarbetet som pågår avseende att tydligare integrera internkontrollen i verksamhetsplaneringen och uppföljningen, kommer att fortsätta under
2018. Utvecklingsarbetet omfattar hela kommunkoncernen.

Granskning av nämndernas internkontroll 2017
Nämnderna har det yttersta ansvaret för den interna
kontrollen inom sina respektive verksamheter. Varje
nämnd har en skyldighet att styra och löpande följa
upp den interna kontrollen i sin verksamhet. Nämnder ska som grund för styrning genomföra grundlig
risk- och väsentlighetsanalys för sina verksamheter.
Utifrån risk- och väsentlighetanalysen ska nämnderna
upprätta en internkontrollplan som följs upp under
året. Stadsledningskontoret har granskat nämndernas
uppföljning av sina respektive internkontrollplaner i
samband med bokslut för 2017. Kompetensförsörjning
och delar av fakturahanteringsprocessen är två områden där internkontrollen visar på utmaningar och
behov av fortsatta åtgärder.

Finansiell analys av budget
Driftredovisning och
budgetutfall
Verksamhetens nettokostnader uppgick till -2 004,4
mnkr, vilket är en minskning med 38,7 mnkr jämfört
föregående år. I jämförelse med budget är de 101,7
mnkr lägre. Verksamhetens intäkter uppgick till 728,2
mnkr, varav 190,7 mnkr avser intäkter från exploateringsverksamheten. Intäkterna justerat för exploateringsverksamhet uppgick till 537,5 mnkr (583,1).
Totalt visar nämnderna ett överskott om 58,4 mnkr
mot budget. Föregående år var motsvarande överskott
8,8 mnkr.
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Kommunstyrelsen redovisar ett överskott på 36 mnkr.
Av dessa avser 23,7 fastighetsverksamheten som
kommunstyrelsen övertog ansvaret för från och med 1
januari 2017. Överskottet beror till stor del på svårigheten att beräkna budget i samband med övertagandet av verksamheten. Resten av överskottet förklaras
av högre planintäkter och lägre personalkostnader på
grund av vakanser.
Förskolenämnden redovisade ett överskott på 14,6
mnkr Den främsta förklaringen är att antalet barn i
förskolan varit lägre än den budgeterade volymen som
nämnden tilldelades medel utifrån.
Social- och arbetsmarknadsnämnden redovisar ett
överskott på 3,3 mnkr. Det är dock stora skillnader
mellan de olika verksamhetsområdena. Det är främst
arbetsmarknad och integration, vuxenutbildning och
personlig assistans som redovisar ett bättre resultat.
Inom vuxenutbildningen är kostnaden för gymnasial
vuxenutbildning lägre än vad som tidigare
beräknats och utföraravdelningen har haft färre personlig assistansärenden än förväntats samt även fått
retroaktiv återbetalning från Försäkringskassan för
tidigare års utbetalningar.
Kultur- och fritidsnämndens visar ett överskott på 6,1
mnkr. De främsta orsakerna till överskottet är minskade lokalhyreskostnader, lägre personalkostnader på
grund av vakanser och senarelagda personaltillsättningar samt lägre kapitaltjänstkostnader på grund av
uteblivna investeringar. Övriga nämnder visar mindre
avvikelser mot budget. Nämndernas utfall beskrivs
utförligare i respektive nämnds verksamhetsberättelse.
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Resultat nämnder och
styrelse (mnkr)

Intäkt

Bruttokostnad

Nettokostnad

Kommunbidrag

Volymkompensation

Resultat

Kommunstyrelse

317,4

-432,1

-114,7

150,7

0,0

36,0

Grundskole- och
gymnasienämnd

103,0

-713,2

-610,2

594,2

15,1

-0,9

Förskolenämnd

36,3

-411,2

-375,0

384,9

4,7

14,6

Äldrenämnd

76,1

-421,0

-344,9

342,0

3,0

0,1

Social- och
arbetsmarknadsnämnd

156,9

-625,0

-468,1

462,8

8,6

3,3

Kultur- och
fritidsnämnd

28,0

-164,1

-136,1

140,3

1,9

6,1

Stadsmiljö- och teknisk
nämnd

126,5

-259,6

-133,2

131,5

0,9

-0,8

- Stadsmiljö- och
teknisk

107,6

-239,5

-131,9

131,5

0,9

0,5

- VA

12,1

-12,8

-0,7

0,0

0,0

-0,7

- Avfall

6,8

-7,3

-0,6

0,0

0,0

-0,6

Byggnads- och
tillståndsnämnd

16,7

-24,7

-8,0

7,7

0,0

-0,3

Valnämnd

0,0

-0,2

-0,2

0,3

0,0

0,1

Överförmyndare

3,0

-6,0

-2,9

3,4

0,0

0,5

Revision

0,0

-1,7

-1,7

1,5

0,0

-0,2

Totalt nämnder och
styrelse

863,8

-3 058,9

-2 195,1

2 219,3

34,2

58,4

Finansförvaltning*

177,8

Totalt Staden

236,2

* utvecklas ytterligare
i avsnitt för Årets
resultat.
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Skatteintäkter och utjämning
Stadens skatteintäkter uppgick för 2017 till 2 111,6
mnkr och innebar en ökning med 166,1 mnkr eller 8,5
procent från året innan. Utfallet blev 12,7 mnkr högre
än budgeterat.
Generella statsbidrag och utjämning uppgick till
66,8 mnkr. Dessa består av intäkter från utjämningssystemet om 156,2 mnkr, generellt bidrag från staten
med anledning av flyktingsituationen om 27,1 mnkr,
statsbidrag för utökat bostadsbyggande om 20,9 mnkr,
kommunal fastighetsavgift om 52,1 mnkr och kostnadsutjämningsavgift och LSS-utjämningsavgift om
-189,6 mnkr. Avvikelsen mot budget är - 25,7 mnkr vilket till största delen beror på att antalet invånare 2016
blev färre än beräknat, vilket har en negativ påverkan i
kostnadsutjämning.

Medarbetarna
Sundbybergs stad är i snabb tillväxt och förändring.
Det råder stor konkurrens om kompetent arbetskraft
vilket sammantaget ställer höga krav på staden som
arbetsgivare och på ett utvecklat medarbetarskap och
chefs- och ledarskap.
Sundbybergs stad hade vid årsskiftet 2 300 anställda
vilket motsvarar 2 188 årsarbetare. Personalbehovet beräknas öka från 2 300 anställda till cirka 3 200 år 2023.
Sundbybergs stads riktlinje för arbetsgivarstrategiska
frågor, som gäller sedan 1 januari 2016, uttrycker stadens
förhållningssätt och ambitioner som arbetsgivare inom de
områden som är väsentliga för stadens förutsättningar att
behålla, rekrytera och utveckla kompetenta och engagerade medarbetare.
Riktlinjen tydliggör också medarbetares och chefers
roller och ansvar samt förmedlar ett gemensamt
förhållningssätt i medarbetarskapet och chefs- och
ledarskapet. Detta för att uppnå önskvärda resultat
utifrån de uppdrag och mål som staden och dess verksamheter har. Under våren 2017 har det gemensamma
förhållningssättet implementerats av stadens chefer i
alla arbetsgrupper.

fem andra nordväst kommuner ett mentorprogram för
att öka erfarenhetsutbyte och lärande för chefer. Målet
med programmet är att bidra till deltagarnas personliga utveckling och utvecklingen av ledarskapet. Under
2017 matchades 20 par i projektet. Av dessa par var
fem med adepter från Sundbyberg, och fyra med mentorer från Sundbyberg.
Under året har en ledarkonferens med temat ”Hållbart ledarskap” genomförts för alla chefer i staden.
Tre ledarforum, som är ett mötesforum för alla chefer,
har arrangerats. Under hösten har även samtliga
chefer inom koncernen bjudits in att delta. I december
lanserades en ny modell för ledarmöten, ledarrådslag.
Ledarrådslag är en mötesform för ökad dialog, delaktighet
och kunskapsöverföring.

Medarbetarskap
Stadens gemensamma förhållningssätt för medarbetarskap och ledarskap har implementerats i alla
verksamheter. Förhållningssättet har också integrerats
i medarbetarsamtalet samt i stadens övergripande
lönekriterier.
Den stadsgemensamma medarbetarintroduktionen
för nyanställda genomfördes vid fyra tillfällen under
året. Syftet är att utifrån ett hela-staden perspektiv ge
en introduktion till Sundbyberg, både som stad och
arbetsgivare och tydliggöra vad som förväntas och vad
som erbjuds.

Kompetensförsörjning
I syfte att utveckla arbetet med bland annat chefsrekryteringar har stadens HR-avdelning förstärkts inom
kompetensförsörjningsområdet under året.
För att stärka stadens varumärke som arbetsgivare
har kanaler som Instagram och LinkedIn använts i
högre omfattning än föregående år. Tillsammans med
Framtidsverket har staden producerat en film och ett
reportage till Studentmagasinet. Staden deltog även
i Framtidsmässan – Sveriges största karriärmässa för
offentlig sektor samt ett antal högskolemässor.

Arbetsmiljö
Chef- och ledarskap
Under året har en strategi för ledarutveckling tagits
fram. Strategin består av två delar. Ett ledarprogram
för att utveckla ledarkompetenserna och en verktygslåda med utbildningar för att säkerställa chefskunskaperna inom strategiskt viktiga områden.
Sedan 2016 driver Sundbyberg tillsammans med
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Under året har en webbaserad grundläggande arbetsmiljöutbildning genomförts. Totalt har cirka 80 chefer
och skyddsombud genomfört eller påbörjat utbildningen under året.

ÅRSREDOVISNING 2017 SUNDBYBERGS STAD

Revidering av rutiner inom
arbetsmiljöområdet.
Stadens övergripande rutiner för att förebygga och
hantera kränkande särbehandling samt hot och våld
har reviderats. Ytterligare förtydligande samt framtagande av stödmaterial kommer att genomföras.

Medarbetarundersökning
Staden har genomfört en större medarbetarundersökning. Undersökningen visade ett positivt resultat
gällande medarbetares motivation och energi, många
medarbetare ser fram att gå till jobbet och känner
sig motiverade och inspireras i sitt arbete. Undersökningen visade även att målkvalitet och delaktighet är
två områden som staden behöver arbeta vidare med.
Undersökningen visade att 9,6 procent av stadens
anställda hade upplevt kränkande särbehandling på
arbetsplatsen d.v.s. hur man blivit bemött av kollega,
chef eller brukare/kund/elev. Svarsfrekvensen var
god, totalt 83 procent av stadens medarbetare deltog i
undersökningen vilket gav ett bra underlag för vidare
utvecklingsarbete inom respektive verksamhet.

System för rapportering av arbetsskador och
tillbud
Ett webbaserat system för rapportering av arbetsskador
och tillbud (KIA) införts under året inom
social- och arbetsmarknadsförvaltningen. En tidplan
för införande inom stadens samtliga verksamheter har
tagits fram. Införande kommer att ske under 2018.

Centrala samverkansgruppen, centrala arbetsmiljögruppen.
Den centrala arbetsmiljögruppen har under året
främst fokuserat på att planera och genomföra Suntarbetslivs grundläggande arbetsmiljöutbildning.
Centrala samverkansgruppen hade utöver ordinarie
samverkansmöten sin årliga planeringsdag i november där man bland annat diskuterade, uppstart av
rutin utifrån nya krav i diskrimineringslagen, nya
dataskyddsförordningen samt övergripande organisations- och arbetsmiljöfrågor.

Under tidsperioden 1 januari – 31 december 2017
använde sex procent av medarbetarna förmånen
personalstöd. I kontakterna har frågeställningarna
fördelats enligt följande: Privatrelaterade frågor 71
procent och arbetsrelaterade frågor 29 procent, Efter
överenskommelse med tidigare leverantör (Mertid AB)
tog Falck Healthcare över personalstödstjänsten för
Sundbybergs stad från och med 1 november 2017.
Friskvårdsbidrag

Staden leverantör av friskvårdstjänster är företaget,
Min friskvård. Under året använde 50 procent av medarbetarna sitt friskvårdsbidrag i jämförelse med 2016
då 49 procent användes.
Löneväxling semester

Enligt kollektivavtal mellan parterna har alla tillsvidareanställda som förväntas intjäna full semester under
det kommande semesteråret, med vissa undantag
möjlighet att byta semesterdagstillägg mot extra ledighet. Totalt använde 18 procent av medarbetarna sig av
denna förmån 2017.

Mångfald och likabehandling
Från och med den 1 januari 2017 trädde ändringar i
diskrimineringslagen i kraft som innebär ett utökat
krav på aktiva förebyggande och främjande åtgärder
inom samtliga diskrimineringsgrunder; könsidentitet
eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller
annan trosuppfattning, funktionsvariation, sexuell
läggning och ålder.
Med anledning av de utökade kraven har staden
som arbetsgivare under året påbörjat ett partsgemensamt arbete på central nivå. Under 2018 skall riktlinjen beslutas och en rutin med tillämpningsanvisningar
tas fram som ett komplement till riktlinjen. Rutinen
är tänkt att fungera som ett stöd för hur arbetet skall
bedrivas och säkerställa att åtgärder tas fram och följs
upp.

Personalförmåner
Personalstödstjänst

Via personalstödet får stadens medarbetare råd
och vägledning främst via telefon, årets alla dagar och
dygnet runt i psykosociala, juridiska och ekonomiska
frågeställningar inom både arbets- och privatlivet.
28
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Löneöversyn och
lönebildning
Den årliga löneöversynen avslutades i september
beroende på omförhandlingar av bland annat Kommunals och Visions avtal. Löneöversynen resulterade
sammanlagt i en löneökning för perioden april till
december på 3,6 procent vilket på årsbasis motsvarar
2,7 procent.
Kvinnors medellön är 96,47 procent av männens
vilket är en höjning jämfört med föregående år då
kvinnornas medellön var 95,96 procent av männens.

Personalstruktur
Antalet tillsvidareanställda har ökat med 33 anställda
jämfört med 2016 och gruppen visstidsanställda har
minskat med 27 anställda.
Andelen heltidsanställda bland samtliga månadsavlönade har ökat till 83,14 procent (83,09 procent).
Andelen heltidsanställda bland tillsvidareanställda
har ökat till 85,67 procent (85,29 procent).
I april 2016 tecknade Kommunal och SKL ett nytt
kollektivavtal för anställda inom välfärdssektorn där

man har kommit överens om att heltid ska vara norm
och att fler ska arbeta heltid. En handlingsplan är
framtagen i Sundbybergs stad och utgör utgångspunkten för det fortsatta arbetet med årlig avstämning fram
till 31 maj 2021. Nulägesanalysen visar att Sundbybergs stad har en hög andel heltidsanställda i staden,
drygt 83,5 procent. Målet är att år 2021 nå så nära 100
procent heltidsanställda som möjligt.
Medelåldern bland samtliga månadsanställda är
45 år (46 år) Åldersgruppen 40-49 år är störst med 24
procent (24 procent). Andelen män är 22,22 procent
(22,76 procent). Andelen kvinnor är 77,78 procent.
Medelåldern bland stadens chefer är fortfarande 52 år
(52 år). Andelen män har minskat till 33 procent (34
procent). Andelen kvinnor är 67 procent (66 procent).
Medelåldern i stadens förvaltningsledning samt
avdelningschefer på stadsledningskontoret är 54 år.
Andelen kvinnor är 54 procent (50 procent).

Anställningsformer och sysselsättningsgrad
Anstform/grupp
Anstform/grupp
Tillsvidareanställda
Tillsvidareanställda

Kv
Heltid

Heltid
1385

% Tot

%
Tidsbegränsade
Tot
Tidsbegränsade

antal

antal

M
Kv

Total
M

Total

Kv

M
Kv

Total
M

Total

384
1385

1769
384

76,91
1769

76,91
109

45
109

154
45

154

Anstform/grupp
Anstform/grupp
Tillsvidareanställda
Tillsvidareanställda
Deltid 75-99 % Deltid
9275-99 %
34
92
126
34

%
Tot
5,48
126

Tidsbegränsade
%
Tidsbegränsade
5,48
32Tot
732
39
7

39

Deltid - 74 % Deltid
146
- 74 %

24
146

170
24

7,39
170

35
7,39

20
35

55
20

55

Total

442
1623

2065
442

89,78
2065

176
89,78

72
176

248
72

248

29

Total1623
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Personalomsättning
Anstform/grupp Tillsvidareanställda

% Tot

Tidsbegränsade

Personalomsättningen har ökat från föregående och var 14,58 procent (exDeltid - 74 %
146
24
170
7,39
35
klusive pensionsavgångar och verksamhetsövergång) vilket motsvarar 302
Total
1623
442
2065
176
personer.
Motsvarande
siffra för
2016 var 12,63
procent89,78
och 250 personer.
Staden rekryterade 339 tillsvidareanställda medarbetare under 2017 vilket
är en ökning med fem personer i jämförelse med föregående år.
Antalet anställda som gått i pension har minskat i jämförelse med föregående år. 2017 var 32 varav 25 kvinnor och 7 män. Under 2016 gick
46 anställda i pension motsvarande siffra.

20

55

72

248

Arbetad tid och frånvaro
Diagrammet nedan visar hur arbetstiden använts under 2017. Den faktiskt
Övrig frånvaro 7%
arbetade tiden är oförändrat mellan åren 2016 och 2017, 77 procent.
Semster och ferie 10%
Timavlönade har ökat så att de 2017 motsvarar 199,68 helårsarbeten
(190,85) och deras andel av all arbetad tid har ökat något till 10,35 procent Sjukdom 6%
(10,26 procent). Fyllnadstid har ökat till att motsvara 9,61 helårsarbeten
( 8,15) och övertiden har ökat något till 11,31 helårsarbeten (11,22).

Arbetad tid 77%

Sjukfrånvaro
Den totala sjukfrånvaron har sjunkit mellan åren 2016 och
2017 från 6,46 procent av total ordinarie arbetad tid till 6,29
procent. Andelen långtidsfrånvaro har dock ökat mellan
åren.
I syfte att främja de aktiva åtgärderna för att minska
sjukfrånvaron har en rapport för uppföljning av sjukfrånvaro,
övertid, fyllnadstid och timanställda kontinuerligt skickats
till respektive förvaltning och förvaltningschef varje kvartal.
Insatser för att arbeta med långtidsfrånvaron har genomförts
kontinuerligt i form av utbildningar gällande rutiner för
rehabiliteringsprocessen.
Sjukfrånvaro i procent av arbetad tid.
2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

Sjukfrånvaro
kvinnor

6,9

7,05

6,2

5,46

5,66

5,41

5,48

5,83

6,65

7,8

9,24

Sjukfrånvaro
män

4,28

4,53

3,68

3,85

3,48

3,25

2,97

3,43

4,39

4,66

5,77

Sjukfrånvaro
- 29 år

5,05

5,77

4,06

4,11

3,51

3,16

3,38

3,72

3,71

3,15

4,38

Sjukfrånvaro 30
- 49 år

5,31

5,92

5,89

4,92

5,16

4,68

4,82

5,22

6,40

6,76

7,92

Sjukfrånvaro 50
- år

7,75
2017

7,21
2016

5,83
2015

5,52
2014

5,57
2013

5,61
2012

5,38
2011

5,68
2010

6,36
2009

8,19
2008

9,93
2007

Sjukfrånvaro i %
av arbetad tid

6,29

6,46

5,62

5,09

5,16

4,93

4,92

5,29

6,13

7,07

8,43

Andel
långtidsfrånvaro
(>60 dgr)

35,88

34,2

31,33

28,54

29,43

28,10

29,45

34,48

47,56

54,83

67,94
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Sjukfrånvaro
kvinnor

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

6,9

7,05

6,2

5,46

5,66

5,41

5,48

5,83

6,65

7,8

9,24
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Sjukfrånvaro
män

4,28

4,53

3,68

3,85

3,48

3,25

2,97

3,43

4,39

4,66

5,77

Sjukfrånvaro
- 29 år

5,05

5,77

4,06

4,11

3,51

3,16

3,38

3,72

3,71

3,15

4,38

Sjukfrånvaro 30 5,31
5,92
5,89
4,92
5,16
4,68
4,82
- 49 år
Diagrammet nedan visar den totala sjukfrånvaron i procent av arbetad
Sjukfrånvaro 50 7,75
7,21
5,83
5,52
5,57
5,61
5,38
tid för januari-december 2017 och i jämförelse med 2016.
- år

5,22

6,40

6,76

7,92

5,68

6,36

8,19

9,93

9,0%
8,0%
7,0%

Axeltitel

6,0%
5,0%

2016

4,0%

2017

3,0%
2,0%
1,0%
0,0%
jan

feb mar apr

maj juni

juli

aug

sep

okt

nov dec

Tabellen nedan redovisar den totala sjukfrånvaron i förhållande till total ordinarie
arbetstid i procent per nämnd för tidsperioden 2011-2017.
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Nämnd

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

Grundskole och
gymnasienämnd

4,73

5,77

5,17

4,38

4,43

3,73

3,26

Förskolenämnd

9,47

9,17

8,02

6,87

6,79

6,92

5,97

Kultur- och fritidsnämnd

4,35

4,82

3,72

3,8

2,08

2,46

2,89

Social och
arbetsmarknadsnämnd

5,86

5,21

4,43

Individ och
omsorgsnämnd

4,15

5,02

4,82

4,22

Kompetens o
arbetsmarknadsnämnd

2,95

3

2,69

5,11

Kommunstyrelsen
+ överförmyndarnämnd

3,37

2,51

2,15

4,08

4,77

6,15

5,32

Stadsmiljö- och tekniska
nämnden

5,98

4,77

4,38

4,32

3,99

2,8

3,48

Äldrenämnd

6,69

7,88

6,81

6,56

6,42

5,55

7,62
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Miljöarbete

Mobilitetsprogram

Sundbybergs miljöstrategiska arbete utgår från stadens klimat– och hållbarhetspolicy. Det handlar bland
annat om att minska utsläppen till luft och vatten
för att klara miljökvalitetsnormer, minska stadens
klimatpåverkan och spridningen av miljögifter samt
arbeta för en hållbar konsumtion och ställa tydliga
miljökrav i upphandlingar. I policyn finns miljömål
som konkretiseras i nämndernas verksamhetsplaner
och indikatorer som används för att mäta och analysera effekten av stadens miljöarbete. Genom att planera
utvecklingsområden och resursfördelning kan stadens
verksamheter gemensamt arbeta strukturerat och långsiktigt för att uppnå de gemensamma målen. Klimatoch hållbarhetspolicyn utvärderas årligen i stadens
årsredovisning. Under 2017 har flera betydelsefulla
framsteg genomförts inom stadens hållbarhetsarbete.
Bland annat har Lötsjön-Golfängarnas naturreservat bildats och stadens mobilitetsprogram antagits.
Nedan följer ett urval av stadens miljöförbättrande
åtgärder under 2017 samt redovisning av miljöindikatorerna.

Sundbybergs stad är en snabbt växande kommun med
goda kollektivtrafikförbindelser. En befolkningsökning i kombination med en ambition om en levande
stad där hållbara resor dominerar kräver strategier
för hur staden ska utformas och uppmuntra till goda
beteenden i vardagen. Sundbybergs stads policy för
hållbart resande slår fast att staden ska vara hållbar
där behovet av bil och transporter minskar samtidigt
som de kapacitetsstarka transportslagen gång-, cykeloch kollektivtrafik ska prioriteras vad gäller tillgänglighet, ytanspråk och framkomlighet i gaturummet.
Som ett stöd i arbetet med att uppfylla policyn för
hållbart resande antogs ett mobilitetsprogram av
kommunfullmäktige den 18 december och ett förslag
till mobilitetsnorm har arbetats fram under 2017.
Mobilitetsprogrammet innehåller stadens strategier
och ställningstaganden vad gäller infrastruktur och beteendepåverkande åtgärder. Strategier inom dessa två
områden behöver kombineras för att åstadkomma en
hållbar stadsutveckling. Sundbybergs stads strategiska
inriktning är att öka den totala andelen hållbara resor
till fots, med cykel och kollektivtrafik.

Planera hållbart
Nytt naturreservat i staden
I slutet av 2017 fattade kommunfullmäktige beslut
om att inrätta Lötsjön-Golfängarnas naturreservat.
Syftet med naturreservatet är att vårda och bevara
värdefulla naturmiljöer och främja biologisk mångfald
samt att långsiktigt tillgodose behovet av tätortsnära,
park-, natur och friluftsområde för alla de människor
som bor eller vistas i närområdet. En fortsatt kraftig
befolkningstillväxt i Stockholmsregionen understryker
behovet av att skydda naturområden där människan
kan få möjlighet till avkoppling. Att ta till vara potentialen i naturområden och att skydda och utveckla dess
värden är en god investering för framtiden

Grönytefaktor
Sundbybergs stad har sedan 1 november 2017 nya
riktlinjer för grönytefaktor på kvartersmark. Grönytefaktorn beräknar ytan av grönska och vatten enligt
en särskild modell och är ett planeringsverktyg som
kan användas när detaljplaner tas fram. Syftet med
grönytefaktorn är att skapa en attraktiv stad med
grönska som fyller många funktioner – skapar ett bra
klimat, bidrar till biologisk mångfald och bättre hälsa.
Riktlinjerna är ett planeringsverktyg för att medvetet
arbeta med ekosystemtjänster, grönska, dagvatten och
sociala värden i planering och byggande.

Hållbart resande
Cykelfrämjande åtgärder
Såväl regionala som lokala cykelstråk har byggs ut för
förbättrad framkomlighet för cyklister. Arbetet har
påbörjats på Kyrkogårdsvägen, Gamla Enköpingsvägen
och Landsvägen och förstudier har påbörjats på fler
sträckor. Nya cykelpumpar har installerats vid Storskogstorget, Hallonbergens centrum, Duvbo T-banestation och Sundbybergs torg. Sopsaltning har genomförts
i samarbete med Stockholms stad på sträckan Rissne-Kista. Åtgärden planeras att fortsätta under vintern
2017/2018. Förberedande åtgärder och justeringar av
det offentliga rummet har genomförts längs utpekade
huvudstråk för att sopsaltning på andra sträckor i Sundbyberg ska vara möjligt från och med januari 2018.
Cykelnätet ska bidra till att stadens stadsdelar är väl
sammanhängande med varandra och omkringliggande
kommuner. Cykeln som transportmedel har en given
plats i en stad som strävar efter ett hållbart resande.

Förnyelsebar fordonspark
Staden fortsätter sitt arbete med att byta ut fordon
för att nå målet om en fossilbränslefri fordonspark till
år 2020. En inventering av stadens fordonsflotta har
påbörjats som ska ligga till grund för de kommande
upphandlingar som krävs för att fordonsflottan ska följa
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stadens policys och riktlinjer. Avtalet för stadens bilpool
löper ut i början av 2018 och under 2017 har den kommande upphandlingen av en ny bilpool förberetts.

Infrastruktur för utsläppsfria fordon
Staden arbetar i dialog med fastighetsägare och näringslivet för att främja utbyggnaden av infrastrukturen
för utsläppsfria fordon. Behovet av och möjligheterna
tilll laddstationer finns främst på kvartersmark, vid
bostäder och arbetsplatser. Arbetet bedrivs långsiktigt
av flera aktörer, inom och utom staden utifrån det
samverkansavtal som har slutits inom Storstockholm,
medlemsorganisation för kommuner i Stockholms län.
Flera seminarium kring frågan har genomförts under
året i regionen, varav ett i Sundbyberg. I Sundbyberg
har även en utredning tagits fram med förslag på hur
staden kan gå vidare, och om möjligt söka medel från
det statliga investeringsstödet Klimatklivet.

Energieffektivisering
Energisnål belysning
Stadens arbete med utbyte av belysningsanläggningar
till modern teknik för att minska miljöpåverkan och skapa tryggare miljöer fortgår. Under året har belysningsanläggning i Ursviks motionsspår bytts ut och utbyte
av belysningsanläggning i Hästhagen samt Lekplatsvägens/Tornstigens belysning pågår.

Energi- och klimatrådgivning till privatpersoner, företag och organisationer
Sundbyberg erbjuder opartisk och kostnadsfri energi- och klimatrådgivning till privatpersoner, företag
och organisationer genom ett samarbete mellan 27
kommuner i Stockholmsregionen. Energimyndigheten
lämnar statliga bidrag som finansierar rådgivningen.
Verksamheten består av telefonrådgivning, webbplats
och gemensamma projekt riktade till olika målgrupper. Under 2017 har Energi- och klimatrådgivning gett
över tusen rådgivningssamtal och webbplatsen har
haft nästan 150 000 sidvisningar. I Sundbyberg har
energi- och klimatrådgivningen bland annat informerat bostadsrättsföreningar om hur de kan skaffa laddplats och genomfört tre stycken lär dig cykla-kurser för
vuxna samt ett belysningsseminarium om energieffektiv belysning. Sedan 2017 ingår även Sundbyberg
i ett kluster för energi- och klimatrådgivningen med
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Ekerö kommun, Järfälla kommun och Solna stad.
Klustret finansierar en operativ energi- och klimatrådgivare på heltid med medel från energimyndigheten.
Sundbyberg ingår även sedan 2017 tillsammans med
Solna stad, Sollentuna kommun, Järfälla kommun och
Stockholms stad i ett EU-projekt, coacher för energi
och klimat. Målet med projektet som är tre-årigt är
att stötta små och medelstora företag i Sundbyberg
att genomföra energieffektiviseringar och minska sin
klimatpåverkan.

Övrigt - Miljöförbättrande åtgärder
Måltidspolicy
Våren 2017 antog staden en måltidspolicy för att
främja hälsa och miljö på lång och kort sikt i Sundbybergs måltidsverksamhet vid förskola, skola, vård och
omsorg. Maten ska vara framställd under goda etiska
förhållanden med så låg klimat- och miljöpåverkan
som möjligt. Ekologiska och närproducerade råvaror
ska i möjligaste mån väljas och maten ska lagas i ändamålsenliga lokaler. Menyerna ska baseras på säsongsanpassade råvaror av god kvalitet med en hög andel
vegetabilier. Minst två olika rätter, varav minst en vegetarisk, ska erbjudas vid varje måltid. Matgästen ska
genom måltiden få insikt om matvanors betydelse för
hälsan och miljön. Vid upphandling av livsmedel och
måltidstjänster ska Sundbybergs stad lägst ställa krav
i enlighet med Upphandlingsmyndighetens kravnivå
avancerad. Matsvinnet ska minimeras samtidigt som
matavfallet ska tillvaratas som en resurs inom stadens
måltidsverksamhet.
Staden fortsätter att öka andelen ekologiska livsmedel i sina för- och grundskoleserveringar. Under
2017 ökade andelen med åtta procentenheter till 39
procent. Målet är att minst 50 procent av inköpt livsmedel ska vara ekologiskt år 2018. Andelen inköpta
närproducerade livsmedel var nästan 30 procent. En
utbildning i vegetarisk matlagning har hållits för skolkökskockar och inom stadens måltidsverksamheter
serveras dagligen ett vegetariskt alternativ och en dag per
vecka serveras enbart vegetariskt måltidsalternativ.

Vi Håller Sundbyberg Rent
Varje vår utlyser Håll Sverige Rent nationella skräpplockardagar för alla som vill visa att de tar ställning
mot nedskräpning. Alla kan delta för att minska
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mängden skräp i våra offentliga miljöer. I staden
deltog privatpersoner, företag, bostadsrättsföreningar,
kommunala verksamheter samt över 40 skolor och
förskolor. Totalt deltog nästan 5 000 deltagare.

Stipendium för miljöinsatser
Staden delar årligen ut ett miljöstipendium. Hemköp
Sundbyberg, Bageri passion och
Centrumkyrkan tilldelades miljöstipendiet 2017 för
sitt aktiva arbete med att minska matsvinn. Företagen
donerar överbliven mat till Centrumkyrkan som i sin
tur ser till att maten kommer
till användning genom att laga och servera
behövande mat varje lördag.
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Uppföljning av mål och indikatorer
Nedan redovisas uppföljning av indikatorer i klimat- och hållbarhetspolicyn.
Sundbybergs stad är en även medlem i föreningen Sveriges ekokommuner. På
föreningens hemsida redovisas Sundbybergs stads gröna nyckeltal.
Indikator

Basvärde

2015

2016

2017

Måltal

Kommentar till resultat

Kommunen som geograﬁskt område
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Total energianvändning
kWh/år och invånare

24503
(1990)

19256
(2014)

18730
(2015)

18128
(2016)

minska
30
procent
(2020)

Minskning har skett med
26 procent mellan 1990
och 2016. Källa:
Statistiska centralbyråns
kommunal och
energistatistik

Koldioxidutsläpp från
industrin
ton CO2/invånare

0,22
(1990)

0,03
(2013)

0,03
(2014)

0,03
(2015)

minska
40
procent
(2020)

Målet är uppnått. Målet
omfattar inte de
industrier som omfattas
av handeln med
utsläppsrätter. Källa:
Nationella
emissionsdatabasen,
RUS, SCB (publiceras på
Sekom)

Koldioxidutsläpp från
övriga sektorer
ton CO2/invånare

1,2
(1990)

0,5
(2013)

0,5
(2014)

0,4
(2015)

minska
40
procent
(2020)

Målet är uppnått,
utsläppen har minskat
med 66 procent .
Nyckeltalet redovisar
koldioxidutsläpp inom
kommunen exklusive
industrins utsläpp. Källa:
Nationella
emissionsdatabasen,
RUS, SCB (publiceras på
Sekom)

Antal resor med
kollektivtraﬁk
resor/invånare

1,23
(2007)

1,32
(2014)

1,30
(2015)

1,34
(2016)

öka

Målet är uppnått. Antal
påstigande (t-bana, buss
och pendeltåg) i
kommunen en
vintervardag. Källa: Fakta
om SL och länet 2015-1214.

Antal meter gång- och
cykelväg

36960
(2011)

40000

44607

45100

öka

Målet är uppnått. Källa
för 2017: Tekniska
Enheten, Sundbybergs
stad. (Övergångsställens
längder räknas inte med)

Andel miljöcertiﬁerade
skolor och förskolor

23
(2011)

57

54

-

öka

Källa:
www.hsr.sePubliceras på
Sekom men men med
anledning av att HSR gör
om sitt program
redovisas inga uppgifter
för 2017.

Antal företag med
miljöledningssystem

21
(2011)

26

26

31

öka

Målet är uppnått.
Företag certiﬁerade
enligt ISO 14001. Källa:
www.certiﬁering.nu
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Indikator

Basvärde

2015

2016

2017

Måltal

Kommentar till resultat

Andel invånare som bor
mindre än 300 meter till
bostadsnära natur

se
kommentar
(2011)

_

100

100

bevara

Målet är uppnått. Nästan
alla boende har mindre
än 300 meter till
bostadsnära natur.
Undantag är åtta
bostadshus i östra änden
av Vintergatan mot
Ekensbergsvägen där
avståndet är 320 meter.
Källa: Grönplan 2011

Materialåtervinninginsamling av förpackningar

År 2016 ska högst 30 kilo
förpackningar och
returpapper per inv. och
år ﬁnnas i hushållssoporna enligt
Avfallsplan 2009-2020.

glas kg/invånare

7,6

8,4

11,9

13,9

öka

21,19 kg per invånare i
Sverige 2016

papper kg/invånare

6,5

7,2

7

7,7

öka

13,24 kg per invånare i
Sverige 2016

metall kg/invånare

1,8

0,8

0,9

1,0

öka

1,6 kg per invånare i
Sverige 2016

plast kg/invånare

4,7

3,3

3,7

3,6

öka

6,38 kg per invånare i
Sverige 2016

tidningar kg/invånare

38

21,3

18,2

18,7

öka

18,2 kg per invånare i
Sverige 2016.
Källa:www.ftiab.se

Andelen förnybar och
återvunnen energi i stadens
lokaler

100
(2009)

100

100

100

bevara

Källa: Norrenergi AB och
elleverantör

Inköpt energi i bostäder,
värme och el kWh/m2
Atemp

170
(1995)

148

149

137

120
(2020)

Källa: Fastighets AB
Förvaltaren. Minskning
under 2017 beror på
systematiskt driftoptimeringsarbete i
kombination med större
energieﬀektiviseringsåtgärder.

Andelen miljöbilar

9
(2009)

31

39

öka

Personbilar och lätta
lastbilar som uppfyller
miljökraven i deﬁnition
2007 och 2013. Källa:
Transportstyrelsen

Andelen ekologiska
livsmedel (mätt i kr)

16,6
(2011)

30,4

31

50
(2018)

Andelen ekologiska
råvaror på stadens
förskolor och skolor ska
uppgå till 50 % år 2018.
Källa: Stadsmiljö- och
serviceförvaltningen,
måltidsverksamheten

Kommunkoncernen

38,6
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Nämndernas och bolagens verksamhet
Alla nämnder
Kommunfullmäktiges mål till alla nämnder
Kommunfullmäktiges mål
• Stadens verksamheter genomsyras av god ekonomisk hushållning.
• Stadens verksamheter minskar kostnaderna samtidigt som kvalitén är god.
• Stadens ekonomiska prognoser är säkra.
• Alla stadens verksamheter bidrar till en hög tillväxt.
• Stadens kärnverksamheter prioriteras.
• Stadens verksamheter arbetar för jämställdhet.
• Staden har en integrationsstrategi.

Kommunfullmäktige formulerade i budget 2017 sex
övergripande mål till alla nämnder. Samtliga nämnder
har arbetat för att bidra till måluppfyllelse under året.
Kommunstyrelsen har samordnat arbetet med
kommunfullmäktiges nämndövergripande mål. I
samarbete med övriga nämnder pågår fortsatt utvecklingsarbete med planerings- och uppföljningsprocessen enligt stadens styrmodell. Utveckling av stadens
analysarbete avseende god ekonomisk hushållning har
genomförts i samband med arbetet för budget 2018.
Staden har gått med i Sveriges kommuner och landstings nätverk, Kommunens kvalitet i korthet, i syfte att
ytterligare utveckla och förstärka arbetet med uppföljning och jämförelser av relevanta nyckeltal.
Arbetet med att förbättra stadens ekonomistyrning
pågår kontinuerligt för att skapa säkrare prognoser och
underlag. Prognossäkerheten inom staden har ökat.
En väl fungerande uppföljning och prognosmetodik
är en förutsättning för att upprätthålla en hållbar
ekonomisk utveckling. Prognoser av god kvalitet gör
att nämnderna ges underlag för att fatta nödvändiga
beslut om åtgärder vid befarade budgetavvikelser. För
att öka stadens prognossäkerhet har gemensamma rutiner inom staden, som en del i arbetet med utveckling
av ekonomistyrningen och stadens styrmodell, tagits
fram. Som ett exempel kan nämnas att åtgärdsplaner
för en ekonomi i balans vid befarat underskott lagts in
i den gemensamma mallen för rapportering i tertialrapporterna.
Samtliga nämnder har genom fokus på utveckling
och hög kvalitet i sitt grunduppdrag bidragit till hög
tillväxt.
En metod som staden ska arbeta med för jämställdhetsintegrering i verksamheterna är framtagen.
Projektplanering pågår och arbetet beräknas pågå
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under hela 2018.
En förstudie och projektplan för stadens arbete
med integrationsfrågor är framtagen, utifrån denna
kommer en integrationsstrategi att tas fram. Arbetet
kommer att ske i samarbete med hela kommunkoncernen. Även detta arbete beräknas pågå under hela
2018.
Den samlade bedömningen är att målen i huvudsak har uppnåtts men att en del av arbetet kommer att
fortgå under 2018.

Kommunstyrelsen
Sammanfattning
Sundbybergs stad är en av landets mest snabbväxande
kommuner. En växande stad innebär många utmaningar. Under året har ett antal viktiga och strategiska
beslut fattats som har påverkat kommunstyrelsens
arbete.
Som ett av många stora stadsbyggnadsprojekt i
Sundbyberg fortsätter arbetet med Sundbybergs nya
stadskärna. I december 2017 fattades beslut om tillägg
till medfinansieringsavtal mellan Sundbybergs stad
och Trafikverket.
Kommunfullmäktiges beslut om hur stadens fortsatta strategiska fastighetsägande och lokalförsörjning
ska organiseras har tagit en betydande del av både tid
och resurser i anspråk för kommunstyrelsens verksamheter. Från och med i januari 2017 övergick ansvaret
för lokalförsörjningen från stadsmiljö- och tekniska
nämnden till kommunstyrelsen. Beslut om försäljning
av Rissne centrum och Ör centrum fattades under
hösten av kommunfullmäktige.
Ett utställningsförslag till ny översiktsplan för
Sundbybergs stad är framtagen. Beslut om översiktsplanen är planerad till 2018. Under året har ett antal
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styrande dokument beretts av stadsledningskontoret
till exempel näringslivspolicy, revidering av Sundbybergs styrmodell och framtagande av nya principer
för investeringar, policy för informationssäkerhet i
Sundbybergs stad och Sundbybergs stads principer för
lokalförsörjning och lokalförsörjningsprocessen.
Arbetet med trygghetsskapande åtgärder har
utvecklats under året. I januari tecknade staden en
samverkansöverenskommelse och medborgarlöfte
med polisen där de två parterna har kommit överens
om vilka gemensamma steg som ska tas, hur de ska
följas upp och hur det trygghetsskapande arbetet kan
bedrivas.
Uppföljningen av kommunstyrelsens grunduppdrag med utgångspunkt i fastställda kvalitetsfaktorer
visar att verksamheten har god kvalitet. Analysen
visar att det finns utvecklingsmöjligheter avseende
några områden. En fortsatt utveckling av dialogformer
kommer att vara viktig för att människor med skilda
förutsättningar ska ges ökade möjligheter att uttrycka
sig. Flera av verksamhetens huvudprocesser har reviderats under året bland annat planerings- och uppföljningsprocessen och kompetensförsörjnings- och
löneprocessen. Den sammanvägda bedömningen är
att fler processer har blivit effektivare och mer ändamålsenliga under året men att fortsatt tydliggörande
och utvecklingsarbete återstår. Med utgångspunkt
från genomförd medarbetarundersökning kommer
utvecklingsarbete att fortsätta avseende målkvalitet,
ledarskap och frågor kring arbetstakt.
Stadsledningskontoret gör bedömningen att
merparten av de åtgärder som planerades för att nå
kommunfullmäktiges mål är genomförda. Arbetet med
framtagande av en integrationsstrategi och utarbetande av metod för jämställdhetsintegrering kommer att
fortsätta under 2018. Två av de uppdrag som getts till
kommunstyrelsen, implementering av näringslivspolicyn och framtagande av kemikalieplan, kommer att
pågå även under nästkommande år.

Av de verksamheter som finns inom kommunstyrelsens verksamhetsområde uppvisar de flesta ett utfall
i enlighet med budget eller ett överskott jämfört med
budget.
Nämndens lokalhyror är lägre än budgeterat vilket
beror på en revidering av hyresunderlagen för året.
Kapitaltjänstkostnaderna är högre än budget som en
konsekvens av utrangeringar av anläggningstillgångar.

Uppföljning av ekonomiskt utfall
fastigheter och lokaler
Sedan 1 januari 2017 har ansvaret för den strategiska lokalförsörjningen flyttats till kommunstyrelsen.
Stadens hyresavtal för externt inhyrda verksamhetslokaler har gått över till stadens dotterbolag Lokalfastigheter i Sundbyberg AB. Staden anlitar bolaget
för förvaltning och vissa administrativa tjänster. Detta
innebär att stadens alla intäkter och kostnader för de
kommunägda fastigheterna ligger inom kommunstyrelsens ansvar. Verksamheten har ett utfall för perioden på drygt 23,7 mnkr. Överskottet beror till stor
del på svårigheten att beräkna budget i samband med
övertagandet av fastighetsverksamheten.
Överskottet beror främst på att 13,8 mnkr av kommunbidraget inte har utnyttjats på grund av att fastighetsverksamheten var svårprognostiserad vid överförandet
till kommunstyrelsen. Hyresavtalet för Älvkvarnsskolan har inte gått över till Lokalfastigheter, vilket ökar
både intäkter och kostnader med 12,1 mnkr. På grund
av försenad extern försäljning blev hyreskostnaden för
äldreboendet Lötsjögården 7,4 mnkr lägre. Förlorad
entreprenörstvist Kymlingeskolan medförde -6,2 mnkr
och lägre driftskostnader för stadens egna fastigheter
innebar 8,8 mnkr.

Uppföljning av ekonomiskt utfall
Kommunstyrelsen (exklusive verksamhetslokaler och
fastigheter) redovisar en positiv avvikelse mot budget med 12,2 mnkr. Årets positiva avvikelse beror på
högre planintäkter än budgeterat och lägre personalkostnader till följd av ett antal vakanta tjänster inom
stadsledningskontoret. Att det finns vakanser inom
förvaltningen har inneburit att stöd har varit tvunget
att inhämtas från externa resurser. Det har fått som
följd att kommunstyrelsens konsultkostnader är högre
än budget för perioden.
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Resultaträkning
Resultaträkning
(mnkr)
(mnkr)
Summa
Summa
verksamhetens
verksamhetens
intäkter
intäkter
Summa
Summa
verksamhetens
verksamhetens
kostnader
kostnader
Verksamhetens
Verksamhetens
nettokostnader
nettokostnader
Kommunbidrag
Kommunbidrag
Resultat
Resultat

Utfall 2017
Utfall 2017

Budget 2017
Budget 2017

Diﬀ 2017
Diﬀ 2017

Utfall 2016
Utfall 2016

28,2
28,2

25,5
25,5

2,7
2,7

26,5
26,5

-152,9
-152,9

-162,4
-162,4

9,6
9,6

-155,2
-155,2

-124,7
-124,7

-136,9
-136,9

12,2
12,2

-128,7
-128,7

136,9
136,9
12,2
12,2

136,9
136,9
0,0
0,0

0,0
0,0
12,2
12,2

128,3
128,3
-0,4
-0,4

Utfall 2017
Utfall 2017

Budget 2017
Budget 2017

Diﬀ 2017
Diﬀ 2017

Utfall 2016
Utfall 2016

-20,5
-20,5
-86,7
-86,7
2,6
2,6

-21,9
-21,9
-94,3
-94,3
-1,2
-1,2

1,5
1,5
7,6
7,6
3,8
3,8

-19,5
-19,5
-91,4
-91,4
-0,2
-0,2

-19,5
-19,5
-0,7
-0,7
-124,7
-124,7

-18,7
-18,7
-0,8
-0,8
-136,9
-136,9

-0,7
-0,7
0,1
0,1
12,2
12,2

-17,4
-17,4
-0,2
-0,2
-128,7
-128,7

Utfall 2017

Budget 2017

Diﬀ 2017

Utfall 2016

Summa
verksamhetens
intäkter

289.2

276,3

12,9

0,0

Summa
verksamhetens
kostnader

-279,3

-276,3

-2,9

0,0

Verksamhetens
nettokostnader

9,9

0,0

9,9

0,0

Kommunbidrag

13,8

0,0

13,8

0,0

Resultat

23,7

0,0

23,7

0,0

Verksamhetsområde
Verksamhetsområde
(mnkr)
(mnkr)
Politisk verksamhet
Politisk verksamhet
Stadsledningskontoret
Stadsledningskontoret
Stadsbyggnad och
Stadsbyggnad
exploatering och
exploatering
Räddningstjänst
Räddningstjänst
Samhällsskydd
Samhällsskydd
Verksamhetens
Verksamhetens
nettokostnader
nettokostnader

Fastigheter och Lokaler
Resultaträkning
(mnkr)

Uppföljning av mål och uppdrag
Kommunfullmäktiges mål till kommunstyrelsen
• Kommunstyrelsen verkar för att alla nämnder har en
hållbar
kostnadsutveckling och en hög kvalitetsnivå.

Under 2017 har ett flertal åtgärder genomförts för att
utveckla stadens kvalitetsnivå och bidra till en hållbar
kostnadsutveckling.
Sundbyberg stad deltar sedan hösten 2017 i KKiK
- Kommunernas kvalitet i korthet. Syftet med deltagandet är att ge staden ett verktyg för att bättre kunna
jämföra stadens verksamhet med övriga kommuners. I
samband med att staden bygger upp sin organisation
för deltagandet kommer även en analys göras över
vilka nyckeltal som är relevanta att använda i utvecklingsarbetet.
Under året har implementeringen av stadens styrmodell fortsatt. Styrmodellen har reviderats genom
förtydliganden och principer för investeringar. Chefer,
strateger och controllers på samtliga förvaltningar har
utbildats i styrmodellen och det gemensamma system39

stödet för planering och uppföljning som nu används
inom staden.
Den digitala tjänsten ”Hitta och jämför service”
där invånare och brukare ska kunna både hitta olika
utförare och jämföra kvaliteten har införts. Under hösten 2017 finns samtliga utförare inom hemtjänst och
äldreboende presenterade i den digitala tjänsten på
stadens hemsida. Arbetet kommer att fortsätta under
2018 med förskole- och arbetsmarknadsverksamheter.
Stadsledningskontoret arbetar löpande med att
stadens nämnder ska ha en hållbar kostnadsutveckling, av den anledningen har kontoret bland annat
förstärkts med två tjänster inriktade på ekonomisk
kontroll och styrning. Ett viktigt pågående arbete i
detta hänseende är framtagandet av ekonomiska nyckeltal för att kunna följa kostnadsutvecklingen.

ÅRSREDOVISNING 2017 SUNDBYBERGS STAD

Kommunfullmäktiges uppdrag till
kommunstyrelsen
• Styr- och stödfunktioner förstärks för att möta stadens höga tillväxt.

En förstärkning av kommunstyrelsens budget för 2017
har möjliggjort en satsning på att förstärka med specialistfunktion inom rekrytering, kommunikationsstöd
till stadens förvaltningar, controllerfunktioner för att
utveckla stadens arbete med styrning och uppföljning.
Stadsbyggnad och exploatering har förstärkts med ett
antal tjänster för att möta den efterfrågan som tillväxten medför.
• I samhällsplaneringen prioriteras gående, personer
med funktionsnedsättning, cyklister och kollektivtrafikresande.

Stadsledningskontorets bedömning är att stor vikt ges
till lösningar för personer med funktionsnedsättning,
gående och klimatsmarta transporter i samtliga delar
av stadens samhällsplanering. Bland annat används
en checklista för hållbarhet i alla detaljplanearbeten,
som bland annat behandlartillgänglighetsfrågor, kollektivtrafikens överordnade roll i relation till biltrafiken samt prioritet av gång- och cykellösningar. Dessa
frågor lyfts därefter i planbeskrivningarna. Därtill
beaktas FN:s konvention om rättigheter för personer
med funktionsnedsättning (prop. 2008/09:28 som
syftar till att undanröja hinder för personer med
funktionshinder att åtnjuta sina rättigheter) i varje
detaljplanearbete.
• Medborgarnas inflytande över verksamheten förbättras genom utökad valfrihet och utveckling av
digitala demokrativerktyg.

Kommuninvånarnas valfrihet har ökat genom lanseringen av jämförelsetjänsten Hitta och jämför service. Sedan september 2017 kan de på ett enkelt och
lättöverskådligt sätt jämföra olika äldreboenden och
hemtjänst. Transparensen verkar även som en motor
för utveckling av verksamheterna. Under våren 2018
kommer även arbetsmarknads- och förskoleverksamheter finnas tillgänglig genom jämförelsetjänsten.
Stadsledningskontoret arbetar även med att tillgänglig
kommunikation och bättre tillgängliggöra stadens
webbplats, vilket är en förutsättning för ökat inflytande och ökad valfrihet.

För att öka möjligheten till inflytande har en digital
3D-modell över kommunen och en skärm har införskaffats. I dagsläget används verktyget internt, men avsikten är att kunna nyttja den i samband med samråd
och andra typer av möten med allmänheten. Verktyget
gör det även möjligt att utveckla sätt för medborgare
att lämna synpunkter digitalt med möjligheten att nå
ut till fler människor och andra målgrupper än vad
traditionella metoder gör.
• Näringslivsperspektivet integreras i stadens verksamheter

Stadsledningskontoret samverkar med stadens
förvaltningar och bolag för att tillsammans främja
näringslivet och entreprenörskapet i Sundbyberg.
Under 2017 har arbetet samordnats allt bättre och ett
antal aktiviteter har genomförts. Bland annat har ett
öppet forum för unga i Sundbyberg för att främja och
inspirera ungt företagande och entreprenörskap kallat
Young Startup Network startats. För att bättre matcha
små och medelstora företags kompetensbehov med arbetssökande arrangerades Jobbexpo Sundbyberg 2017.
• Staden utreder möjligheten att låta en entreprenör
köra utsläppsfria matarbussar mellan Ursvik/Brotorp
och centrala Sundbyberg.

Stadsledningskontoret har utifrån uppdraget sammanställt gällande principer och lagstiftning för kollektivtrafiken i Stockholms län. I Stockholms län ansvarar landstinget för kollektivtrafiken. I landstingets
trafikförsörjningsprogram framhålls grundprincipen
att ny infrastruktur eller nya linjesträckningar tillförs
först då andra möjligheter är uttömda. I programmet
ges långsiktiga mål för kollektivtrafiken fram till 2030,
bland annat om ett ökat kollektivt resande och om ett
smart kollektivtrafiksystem med de nedbrutna målen
miljöanpassat, säkert och resurseffektivt.
Utöver det övergripande målen i trafikförsörjningsprogrammet tar landstingets trafiknämnd varje år
fram förslag till förändringar gällande linjesträckning,
turtäthet och trafikeringstid. Tidigare har linje 504
ändrats med hänsyn till utbyggnaden i Stora Ursviksområdet.
Kollektivtrafik kan i vissa fall, genom avtal med
landstinget, medfinansieras av en kommun i länet.
Medfinansieringen kan då ske i form av mer trafik,
nya linjer eller trafik av högre kvalitet. Viss möjlighet
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finns också för ett kommunalt aktiebolag, enligt lag
(2009:47) om vissa kommunal befogenheter, att ingå
avtal med landstinget om att utföra lokal linjetrafik
med buss. Sådan kollektivtrafik ska då drivas på affärsmässiga grunder.
I övrigt hindrar bestämmelser om den kommunala
kompetensen staden från att driva kollektivtrafik i
Stockholms län.
Inom staden pågår arbetet med mobilitetsåtgärder
för området. I stadsutvecklingsprojektet Stora Ursvik
är en arbetsgrupp tillsatt för arbetet med mobilitetsåtgärder. Ekonomiska medel är avsatta inom projektet
för att utveckla och förbättra mobiliteten. Utgångspunkten i arbetet är den fördjupade resvaneundersökningen i Lilla och Stora Ursvik som genomfördes
under hösten 2017.
Kollektivtrafiken har till viss del förstärkts under
2017. Utifrån det behov som finns, har fråga ställts
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till Stockholms läns landstings trafikförvaltning om
ytterligare förstärkning av kollektivtrafiken. Dialogen
kommer att fortsätta under 2018.
Arbetet med mobilitetsåtgärder fortsätter under
2018. Arbetsgruppen har tagit fram olika alternativ,
inom ramen för avsatta ekonomiska medel, med
tidshorisonten när tvärbanan är på plats. Alternativen
omfattar förstärkning av kollektivtrafiken med natt/
kvällstaxi i olika omfattning. Utifrån vilken omfattning av förstärkningen samt avsatta medel även
möjliggöra mobilitetsåtgärder i form av t.ex. cykelpumpstation, cykelservice, vintercykling, elcykelkampanj, tydligare skyltning och bilpool.
• En kemikalieplan tas fram.

Arbetet har påbörjats under 2017 och kommer fortgå
under 2018.
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Grundskole- och gymnasienämnden
Sammanfattning
Grundskole- och gymnasienämnden redovisar ett
underskott
på 0,9 mnkr.
Vårterminens resultat i stadens grundskolor visar
att resultaten på nationella prov från den nationella
statistiken årskurs 6 och 9 överlag är högre vårterminen 2017 än 2016. De genomsnittliga meritvärdena på
terminsbetyget vårterminen årskurs 6 och slutbetyget
årskurs 9 har också höjts.
De insatser som bidragit till resultaten är dels
de ämneskonferenser som leds av förstelärare samt
insatser av specialpedagogisk karaktär som bidrar till
att utveckla lärmiljöer och undervisningsmetoder för
enskilda elever. På skolnivå bedrivs insatser med syfte
att skapa förutsättningar för en god resultatutveckling;
skapa förutsättningar för lektioner i halvklass, tidiga
anpassningar och insatser av specialpedagogiskt stöd
samt lärares samverkan och samarbete för att öka
förutsättningar för elevernas lärande.
Globala enheten har under läsåret gett en samlad
modersmålsundervisning, vilket innebär att alla elever
på en skola, oavsett språk, fått modersmålsundervisningen tillgodosedd vid samma tillfälle. Vidare har en
särskild satsning skett med utökad studiehandledning
i årskurs 8 och 9. En språksatsning pågår sedan tidigare och är kopplad till ämneskonferenser i språkutvecklande arbetssätt inom ämnena svenska och svenska
som andraspråk. Satsningen har haft betydelse och
gett resultat med att samtliga elever som gått ut
årskurs 9 de senaste två åren har haft betyg i svenska.
Tidigare satsning med utökad undervisningstid för
nyanlända elever fortsätter och en första utvärdering
visar på en positiv utveckling.
På skolnivå framgår ett väl fungerande arbete via
elevhälsan med olika anpassningar och/eller insatser av särskilt stöd har haft betydelse för den ökade
måluppfyllelsen. Andra insatser av betydelse är att
skapa tillfällen för färre elever i olika grupperingar
vilket gett ökad möjlighet för att individualisera
undervisningen och på så sätt fånga upp både elever
med behov av extra stöd och de med behov av större
utmaningar. Detta har i praktiken inneburit en hög
lärartäthet i klassrummet.
Uppföljningen av nämndens grunduppdrag med
utgångspunkt i fastställda kvalitetsfaktorer visar att
verksamheterna generellt har förbättrat sin kvalitet.
Nämndens analys visar att det finns utvecklingsmöjligheter inom några områden. Nämnden ser att det
finns behov av att fortsätta utveckla undervisningen
på skolorna samt val av arbetssätt oavsett ämne, öka

tryggheten i skolan och att följa utvecklingen av andelen behöriga lärare.
Kommunfullmäktiges mål till nämnden att alla
elever ska nå kunskapsmålen i alla årskurser är inte
uppnått. Målet kvarstår under 2018 och förvaltningen
med dess skolor kommer under året att, med forskning till stöd, fokusera på att utveckla undervisningen
i alla ämnen.
Samtliga nämndens uppdrag har genomförts under
året. Syskonförturen antogs 2016 och användes i
antagningen inför läsåret 2017/18. I övrigt har rektorerna arbetat med de frågor som åligger dem inom
verksamheten; tvålärarsystem, försöksverksamhet
inom IKT och att höja resultaten i svenska som andraspråk. Lovskola har erbjudits samtliga elever och från
och med läsåret 2017/18 är det lagstadgat för skolorna
med elever i årskurs 8 och 9 att erbjuda ett visst antal
timmar.

Uppföljning av
ekonomiskt utfall
Grundskole- och gymnasienämnden redovisar ett underskott på 0,9 mnkr. Den främsta förklaringen är att
volymen är högre än den budgeterade volymen som
nämnden tilldelades medel utifrån. Intäkterna från
bidrag översteg budget med 16,6 mnkr medan personalkostnader och driftskostnader blev 10,8 respektive
10,3 mnkr högre än budgeterat. Resultatet blev bättre
än den senaste prognosen på grund av högre statliga
bidrag från Migrationsverket.
Resultaträkning (mnkr)

Utfall 2017

Budget 2017

Diﬀ 2017

Utfall 2016

Summa verksamhetens intäkter

103,0

81,6

21,4

87,4

Summa verksamhetens
kostnader

-713,2

-690,9

-22,3

-655,1

Verksamhetens nettokostnader

-610,2

-609,3

-0,9

-567,7

Kommunbidrag

594,2

594,2

0,0

548,1

Volymersättning/kompensation

15,1

15,1

0,0

18,5

Resultat

-0,9

0,0

-0,9

-1,1

Verksamhetsområde
(mnkr)

Utfall 2017

Budget 2017

Diﬀ 2017

Utfall 2016

Grundskolan

-440,9

-426,6

-14,3

-408,7

Grundsärskolan

-22,3

-28,0

5,7

-22,6

Gymnasieskolan

-116,8

-123,4

6,6

-111,2

Gymnasiesärskolan

-10,2

-9,4

-0,8

-9,1

Centrala poster,
myndighet

-20,1

-21,9

1,8

-16,2

Verksamhetens
nettokostnader

-610,2

-609,3

-0,9

-567,7
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Uppföljning av mål och uppdrag
Kommunfullmäktiges mål till grundskoleoch gymnasienämnden

Kommunfullmäktiges uppdrag till grundskoleoch gymnasienämnden
• Tvålärarsystem införs i fler klassrum.

• Alla elever når kunskapsmålen i alla årskurser

Stadens skolor följer årligen upp hur eleverna ligger
till i förhållande till kunskapskraven. De indikatorer
som ligger till grund för bedömningen av grunduppdraget bygger på vårterminens resultat i stadens
grundskolor. Studieresultatsrapporten för läsåret
2016/2017 visade att av de elever som gick ut årskurs
9 år hade 57,1 procent av eleverna fått minst betyget
E i samtliga ämnen, en ökning från läsåret 2015/2016
då resultatet var 55,8 procent av eleverna. 13,4 procent
av eleverna uppnådde inte kunskapskraven för betyget
E i ett ämne och 4,3 procent av eleverna uppnådde
inte kunskapskraven för betyget E i två ämnen. Resultaten om slutbetyg i årskurs 9 visar en förbättring av
meritvärdet för samtliga elever från 203,4 år 2016 till
216,5 år 2017.
Resultatet för alla 270 elever i årskurs 6 visar att
70,7 procent av eleverna fick betyg i alla ämnen, 13
procent saknade betyg i ett ämne och 16,3 procent av
eleverna saknade i flera ämnen. Om man ser resultatet
exklusive nyanlända elever så var antalet 244 elever
och då är det 75,4 procent som har betyg i alla ämnen,
11,9 procent av eleverna som saknar betyg i ett ämne
och 12,7 procent som saknar betyg i flera ämnen.
Målet att samtliga elever ska uppnå kunskapskraven i alla årskurser har inte uppnåtts.

Under året har skolorna, utifrån sina förutsättningar,
prövat olika arbetssätt med fokus på att det ska vara fler
lärare/pedagoger/resurser i klassrummet.
• Syskonförtur vid val till årskurs F-6 återinförs som ett
av flera urvalskriterier för val vid höstterminsantagningen 2017.

Beslutet om syskonförtur togs under 2016 och tillämpades vid skolvalet i förskoleklass år 2017. 167 elever
prioriterades i sina skolval på grund av syskonförturen
samtidigt som 25 elever inte fick plats på den skolan de
valt.
• Försöksverksamhet med utbyggd IT i skolorna
påbörjas.

Skolorna mötte uppdraget inför starten av läsåret
2017/18 utifrån sina olika behov. Flera skolor har köpt
in digitala verktyg. Webbplattform som digitalt verktyg har underlättat kommunikationen mellan lärare
och elever. Personal har utbildat sig i olika webbplattformar för att kunna ge samtliga elever förutsättningar
att använda dessa. Genom den kompetensutvecklingen ökar också förutsättningarna för en väl fungerande
kommunikation mellan lärare och elever.

• På vetenskaplig grund utveckla undervisningen och
höja resultaten i svenska som andraspråk

För att säkra undervisningens kvalitet i svenska som
andra språk har en språkutvecklare anställts på central
nivå. Språkutvecklaren ansvarar för kartläggningen av
elevernas förkunskaper, utökad undervisning utöver
ordinarie timplan samt ämneskonferenser; tre områden som skolforskare och Skolverket pekar ut som
viktiga faktorer för nyanlända elevers möjlighet att
uppnå utbildningens mål.
Kartläggningen bidrar till att elevernas introduktion till det svenska skolsystemet blir skräddarsydd
efter deras behöv. Lärarna utvecklas och lär sig nytt
genom att sätta sig in i och reflektera över aktuell
forskning. Den utökade undervisningen syftar till att
nyanlända elever ska få mer tid till undervisning vilket
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ska stärka elevernas kunskaper i svenska språket. Sett
till meritvärdet i svenska som andraspråk har meritvärdet i årskurs 9 blivit förbättrats under både 2016 och
2017. Resultaten på de nationella proven har också
förbättrats jämfört med föregående år.
• Med syfte att göra skolgårdarna rymligare och
grönare görs en översyn i samverkan med kommunstyrelsen.

• Erbjuda lovskola till alla elever som riskerar att inte nå
kunskapskraven

Under 2017 erbjöds lovskola på fyra av kommunens
skolor. Från och med läsåret 2017/2018 är det lagstadgat för skolorna med elever i årskurs 8 och 9 att
erbjuda ett visst antal timmar.

En behovsinventering av rymligare och grönare
skolgårdar har gjorts i samråd med kommunstyrelsen. Resultatet visade att skolgårdarna har en god
standard. Örskolan är fortfarande i tillfälliga lokaler
fram till beslut om permanent lösning. Trots det har
Örskolan utökat sin skolgård. Genom planering av
rastverksamheten har ytterligare yta frigjorts för lek
och rastverksamhet.
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Förskolenämnden
Sammanfattning
Förskolenämnden redovisar ett överskott på 14,6
mnkr.
Brukarundersökningen visar på goda resultat för
de kommunala förskolorna i Sundbyberg, med en hög
måluppfyllelse och ett NKI (nöjdkundindex) på 80
procent. Av vårdnadshavarna upplever 87 procent att
de är nöjda med verksamheten på sitt barns förskola.
• 86 % upplever en god språkutveckling för sitt barn i
förskolan.
• 92 % upplever en trygghet i verksamheten på förskolan.
• 91 % upplever att barnens uppfattningar och åsikter
respekteras.

Utifrån det systematiska kvalitetsarbetet har stadens
förskolor arbetat kring inkluderande lärmiljöer och
språkutveckling. För att öka tryggheten för barnen har
förskolornas ledning arbetat med sin organisation och
dess struktur. Tydlig organisation utifrån ledningsperspektiv bidrar till att ge barn och personal bättre
förutsättningar till goda resultat och hög måluppfyllelse. Barngruppernas storlek har betydelse för barns
trygghet, utveckling och lärande. Men fler faktorer styr
när en barngrupp kan anses vara lagom stor, såsom
lokal, kompetens, barngruppernas sammansättning
och behov. Oktober 2017 visade Sundbyberg ett snitt
om 18 barn i samtliga barngrupper och 16 barn i småbarnsgrupperna. I och med ett ökat antal barn 2017
har det varit svårt att skapa mindre barngrupper.
Förskolornas arbete med likvärdighet, inflytande och
tillgänglighet beskrivs i förskolornas likabehandlingsplan. Den följs årligen upp och har reviderats
tillsammans med barn och vårdnadshavare för att
tillsammans skapa trygga och goda förutsättningar för
barns inlärning och ökad samverkan samt delaktighet
mellan förskola och hem. I samarbete med RFSL har
medarbetare i förskolorna under våren gått utbildning
för att öka medvetenheten och kunskapen om HBTQ
relaterade frågor utifrån ett inkluderande arbetssätt och jämställdhetsperspektiv. Tre verksamheter,
Förskolan Bävern, Öppna förskolan Junibacken samt
barnhälsoteamet har i januari avslutat sin HBTQ certifiering. Under året har även ett projekt pågått för att
arbeta för ett mer likvärdigt mottagande av nyanlända
i förskolan.
Uppföljningen av förskolenämndens grunduppdrag med utgångspunkt i fastställda kvalitetsfaktorer
visar att verksamheten har god kvalitet. Nämndens
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analys visar att det finns några fortsatta utvecklingsområden. Nämnden ser ett behov av en långsiktig
strategi för att arbeta med rekrytering av förskollärare,
minska sjukfrånvaron samt fortsatt planering för utökning av förskoleplatser.
Förskolenämnden har under året arbetat kontinuerligt med kommunfullmäktiges mål och uppdrag till
nämnden. Av fem uppdrag är fyra helt genomförda.
Det uppdrag som ej är fullgjort är det om minst 50
procent utbildade förskollärare med minimum om
minst en i varje barngrupp samt mindre barngrupper,
ett snitt på 15 barn per barngrupp och år. Nämnden
gör bedömningen att utifrån de aktiviteter som genomförts och resultat i uppföljningar har nämnden i
hög grad bidragit till kommunfullmäktiges mål.

Uppföljning av ekonomiskt utfall
Förskolenämnden redovisar ett överskott på 14,6
mnkr. Av dessa härrör 0,6 mnkr från de kommunala
förskolornas resultat. Främsta förklaringen till överskott är tidigare volymrelaterat överskott 2016 som
påverkat högre ingångsvärden i budgeten 2017.
Resultaträkning (mnkr)

Utfall 2017

Budget 2017

Diﬀ 2017

Utfall 2016

Summa verksamhetens intäkter

36,3

30,9

5,4

33,9

Summa verksamhetens
kostnader

-411,2

-420,9

9,7

-391,1

Verksamhetens nettokostnader

-375,0

-390,0

15,0

-357,1

Kommunbidrag

384,9

384,9

0,0

368,7

Volymersättning/kompensation

4,7

5,1

-0,4

2,9

Resultat

14,6

0,0

14,6

14,5

Verksamhetsområde
(mnkr)

Utfall 2017

Budget 2017

Diﬀ 2017

Utfall 2016

Förskolan

-357,5

-376,3

18,8

-343,0

Centrala poster,
myndighet

-17,5

-13,7

-3,8

-14,1

Verksamhetens
nettokostnader

-375,0

-390,0

15,0

-357,1

Uppföljning av mål och uppdrag
Kommunfullmäktiges mål till förskolenämnden
• Alla barn i förskolan, oavsett bakgrund och behov,
känner sig sedda och trygga och stimuleras till fortsatt kunskapsutveckling och personlig utveckling.

För att uppnå målet har förskolenämnden arbetat med
förskolornas kompetens och medvetenhet utifrån ett
normkritiskt perspektiv, med syfte att öka tryggheten.
Förskolornas arbete med likvärdighet, inflytande och
tillgänglighet beskrivs i förskolornas likabehandlingsplan som följts upp i samband med revidering av
planen. Verksamheterna arbetar för likvärdigt mottagande och en rutin har även arbetats fram för riktade
informationsutskick till barn i 3-5 års ålder och dess
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vårdnadshavare (folkbokförda i Sundbyberg).
Nämnden har också arbetat med att stärka
lärmiljöer och språkutveckling. De arbetssätt som
använts har stärkts och fördjupats genom utökad
kompetenshöjning, exempelvis utbildat personalen i
en del av Läslyftet som handlar om högläsning.
Brukarundersökningen visar goda resultat för
förskolorna i Sundbybergs stad, med en hög måluppfyllelse och ett NKI (nöjdkundindex) på 80 procent. Av
vårdnadshavarna upplever 87 procent att de är nöjda
med verksamheten på sitt barns förskola.

Kommunfullmäktiges uppdrag till förskolenämnden
• Arbeta för att nå målet om minst 50 procent utbildade förskolelärare med ett minimum av minst en
i varje barngrupp där grupperna inte överstiger 15
barn i genomsnitt per år.

• Stärka arbetet med språkutveckling på förskolorna
med fokus på svenska

De arbetssätt som använts har stärks och fördjupats i
form av kompetenshöjning. Läslyftets genomförande
med språkmoduler i förskolornas språknätverk har
utförts under ledning av barnhälsoteamets språk, läs
och skrivutvecklare.
• Fortsätta inkluderingsarbetet i stadens förskolor
genom exempelvis HBTQ certifieringar

Utbildningstillfällen till medarbetare i samverkan
med RFSL har genomförts, för att öka medvetenheten
om HBTQ relaterade frågor utifrån ett inkluderande
arbetssätt. Fortsatt arbete kring hbtq-relaterade frågor
utifrån verksamheternas framtagna handlingsplaner
och nationella styrdokument (läroplan och skollag).

Totalt är det 33 procent tillsvidareanställda förskollärare inom förskolan. Varje barngrupp har minst en
förskollärare.
• Öka andelen barn placerade i förskola eller pedagogisk omsorg

En rutin är införd om riktat informationsutskick till
barn mellan 3-5 år som är skrivna i eller flyttar in i
kommunen. Det tydliggör och stärker informationen
om barns rätt till allmän förskola.
Genom projektet för nyanlända barn i förskolan ökar
information om förskolan och dess uppdrag med syfte
att kontinuerligt verka för att fler barn erbjuds och
placeras i förskolan. En kvalitetssäkring har etablerats,
där gemensamma introduktionsdokument och rutiner
finns samt ökad kompetens hos personal och ledning.
Den nya modellen för introduktion i förskolan har
implementerats.
• Tydlig och jämförbar kvalitetsredovisning finns
tillgänglig på stadens hemsida för att underlätta
förskolevalet

Hitta och jämför service kommer implementeras på
stadens hemsida under början av 2018.
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Äldrenämnden
Sammanfattning
Äldrenämnden redovisar ett överskott på 0,1 mnkr.
Under året har ett valfrihetssystem inom särskilt
boende införts och möjligheten att jämföra och
därmed kunna välja boenden och hemtjänst har
förenklats genom ”Hitta och jämför service” som har
införts på stadens hemsida. Framtagande av en utvecklingsstege för omvårdnadspersonal är genomförd
och vidare arbete med denna kommer att ske under
nästkommande år. För att uppnå en trivsam miljö på
stadens äldreboenden har Bällstahof och träffpunkten
Allén genomfört projektet ”En vägledande identitet”
i ett samarbete mellan äldreförvaltningen och kulturoch fritidsförvaltningen.
Under våren genomfördes en extern revision av
äldreförvaltningens kvalitetsledningssystem och verksamheter med mycket väl godkänt som resultat och
rekommendation om fortsatt certifikatinnehav. Resultaten visar att äldreförvaltningen ligger mycket högt i
revisorns gradering. Ledning, ständiga förbättringar
och verksamhetsstyrning fick högsta möjliga gradering
och internrevision, korrigerande åtgärder och resurser
fick den näst högsta graderingen.
Socialstyrelsens brukarundersökning visar fortsatt
mycket goda resultat inom hemtjänst, både för den
sammantagna nöjdheten och bemötande.
Nämndens verksamhetsår har påverkats av entreprenörsbytet på Ekbackens hus H. Frösunda Omsorg
AB övertog, efter nämndens upphandling i enlighet
med lagen om offentlig upphandling, driften av hus
H den 1 april 2017. I november avbröt äldrenämnden
samarbetet med Frösunda Omsorg AB. I december
återtog nämnden driften för hus H och har direktupphandlat nödvändiga resurser genom personalsamverkansavtal med Humana och Vardaga.
Nämndens uppföljning av grunduppdraget med
utgångspunkt i fastställda kvalitetsfaktorer visar att
nämndens verksamheter har god kvalitet. Områden
som nämnden noterat är att brukarnas sammantagna
nöjdhet avseende särskilt boende har sjunkit något
och att andelen inskickade, aktuella och godkända
genomförandeplaner har sjunkit något under året.
Nämnden bedömer att mål och uppdrag under 2017
är uppfyllda. Några fortsätter även att utvecklas under
nästkommande år.
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Uppföljning av ekonomiskt utfall
Äldrenämndens verksamheter visar ett överskott på
0,1 mnkr. Nämndens kostnader för personal, konsulter
och inhyrd personal blev högre än budgeterat. Nämndens intäkter översteg budget med totalt 3,1 mnkr,
främst på grund av erhållna statsbidrag från Socialstyrelsen. Nämnden har erhållit
3 mnkr i volymkompensation för år 2017.
Resultaträkning (mnkr)

Utfall 2017

Budget 2017

Diﬀ 2017

Utfall 2016

Summa verksamhetens intäkter

76,1

73,1

3,0

72,6

Summa verksamhetens
kostnader

-421,0

-416,1

-4,9

-405,3

Verksamhetens nettokostnader

-344,9

-343,0

-1,9

-332,7

Kommunbidrag

342,0

342,0

0,0

323,5

Volymersättning/kompensation

3,0

1,0

2,0

8,9

Resultat

0,1

0,0

0,1

-0,3

Verksamhetsområde
(mnkr)

Utfall 2017

Budget 2017

Diﬀ 2017

Utfall 2016

VÅRD OCH OMSORG
OM ÄLDRE

-0,4

-3,6

3,2

-1,9

RIKSFÄRDTJÄNST

-0,9

-0,6

-0,3

-0,5

ÄLDRENÄMND

-1,5

-1,5

0

-1,6

ÖVR POLITISK
VERK.ÄLDRENÄMND

-1,2

-0,3

-0,9

-0,3

HEMTJÄNST I
ORDINÄRT BOENDE

-92,9

-84,8

-8,1

-83,7

KORTTIDSBOENDE

-15

-14,8

-0,2

-0,3

DAGVERKSAMHET

-4,9

-5,5

0,6

-7,7

SÄRSKILT BOENDE

-189,4

-191,2

1,8

-207,9

ÖPPEN VERKSAMHET

-9,3

-9,8

0,5

-4,8

5 ÖVR INSATSER I
ORDINÄRT BOENDE

-1,8

-1,7

-0,1

-1,9

SÄRSKILT BOENDE
SOCIALPSYKIATRI

-6,9

-6,5

-0,4

0,0

9 208 LEDNING,
FÖRVALTNING,
MYNDIGHET

-20,6

-22,7

2,1

-22,1

Verksamhetens
nettokostnader

-344,9

-343,0

-1,9

-332,7
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Uppföljning av mål och uppdrag
Kommunfullmäktiges mål till äldrenämnden
• Kvaliteten och det egna inflytandet inom äldrevården ökar

Ett valfrihetssystem inom särskilt boende är infört och
möjligheten att jämföra och därmed kunna välja boenden och hemtjänst har förenklats genom att ”Hitta
och jämför service” har införts på stadens hemsida.
Framtagande och genomförande av en gästenkät för
träffpunkt och dagverksamhet har genomförts under
året, vilket bidrar till att gästernas inflytande i verksamheterna ökar. Under året har en utbildning med
föreläsningar och riktade workshops kring palliativ
vård genomförts för både hemtjänst, ledsagar- avlösarservice och äldreboende. Utbildningssatsningen avslutades i januari 2018 med vernissage där de deltagande
teamen fick beskriva sitt förbättringsarbete. Samtidigt
lanserades en gratis webbutbildning i palliativ vård.
Både egen regi och privata utförare deltog i utbildningssatsningen.
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Uppföljning av mål och uppdrag
Kommunfullmäktiges mål till äldrenämnden
• Kvaliteten och det egna inflytandet inom äldrevården ökar

Ett valfrihetssystem inom särskilt boende är infört och
möjligheten att jämföra och därmed kunna välja boenden och hemtjänst har förenklats genom att ”Hitta
och jämför service” har införts på stadens hemsida.
Framtagande och genomförande av en gästenkät för
träffpunkt och dagverksamhet har genomförts under
året, vilket bidrar till att gästernas inflytande i verksamheterna ökar. Under året har en utbildning med
föreläsningar och riktade workshops kring palliativ
vård genomförts för både hemtjänst, ledsagar- avlösarservice och äldreboende. Utbildningssatsningen avslutades i januari 2018 med vernissage där de deltagande
teamen fick beskriva sitt förbättringsarbete. Samtidigt
lanserades en gratis webbutbildning i palliativ vård.
Både egen regi och privata utförare deltog i utbildningssatsningen.

Kommunfullmäktiges uppdrag till
äldrenämnden
• Omsorgspersonalen behärskar det språk som våra
boende talar.

Genom medveten rekrytering av personal med olika
språkkunskaper säkerställs i möjligaste mån att
omsorgspersonal talar det språk som de boende talar.
Tidigare inventering av språkkunskaper och dokumentation enligt kompetensmallar ger äldreförvaltningen
en lägesbild av de språk som finns att tillgå. I stadens
”Hitta och jämför service” finns även en indikator som
anger vilket språk man talar inom respektive verksamhet, vilket sannolikt underlättar val av utförare för
stadens medborgare.
• De som vårdar anhöriga i hemmet ges ett gott stöd.

Äldreförvaltningens demensteam arbetar i nära
samarbete med verksamheterna och myndighetsenhetens biståndshandläggare. De har också ett samarbete
med landstinget och bistår anhöriga då teamet har ett
utvecklat arbetssätt för att stötta anhöriga i hemmet.
Slutrapport kring kartläggning av stadens anhörigstöd
kommer att redovisas under 2018.
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• En utvecklingsstege utarbetas för
omsorgspersonalen.

En utvecklingsstege för omvårdnadspersonal är framtagen. Arbetet enligt densamma kommer att påbörjas
under nästkommande år.
• Måltidssituationen på äldreboenden är trivsam och
de boende erbjuds friskvård.

För att uppnå en trivsam miljö på stadens äldreboenden har Bällstahof och även träffpunkten Allén
genomfört projektet ”En vägledande identitet” i ett
samarbete mellan Äldrenämnden och Kultur- och
Fritidsnämnden. Syftet är att skapa en trivsam och
lugn miljö för de boende samt att det ska bli hemlikt,
lättorienterat och överblickbart för att öka på känslan
av hemmiljö. De uppfräschade lokalerna på Bällstahof
invigdes i slutet av juni och på träffpunkten Allén i
slutet av året. I oktober genomfördes den årliga seniormässan, mycket välbesökt och uppskattad. I juni 2017
invigdes äldreförvaltningens parcyklar - elcyklar som
bidrar till ökad utevistelse för våra brukare. Cyklarna
finns tillgängliga för bokning på Ekbacken hus K.
Enheterna har även anordnat utflykter till fotbollsmatcher och haft besök av både häst och hund.
• De administrativa uppgifterna i omsorgen minimeras
för att frigöra mer tid för brukarna.

Nämnden har arbetat för att minska de administrativa
uppgifterna i omsorgen bland annat genom att enheterna har särskilda ombud kring dokumentation, på så
sätt fullgörs lagenliga dokumentationsskyldigheter på
kortare tid.
• Införande av LOV på
äldreboende

Äldrenämnden fastställde upphandlingsdokument
LOV, särskilt boende i april 2017.
Upphandlingsdokumentet publicerades i maj. Under
året har det inkommit två ansökningar enligt valfrihetssystemet för äldreboende, varav en har godkänts.
Ansökan nummer två kommer att hanteras i början av
2018.
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Social- och arbetsmarknadsnämnden
Sammanfattning
Social- och arbetsmarknadsnämnden redovisar ett
överskott på
3,3 mnkr.
Under 2017 har antalet hushåll med försörjningsstöd minskat i jämförelse med föregående år medan
andelen med långvarigt stöd är oförändrat sedan
2015. Från 2018 erbjuds alla arbetslösa som söker
försörjningsstöd en arbetsmarknadsinsats inom fem
dagar. Auktorisationsvillkor och en ersättningsmodell
för att upphandla arbetsmarknadsinsatser som bättre
motsvarar målgruppens behov har tagits fram och
beslutats av nämnden.
Riktlinjer för ekonomiskt bistånd har tagits fram
och arbetet mot felaktiga utbetalningar har systematiserats. Ett arbete har påbörjats för att undersöka hur
nämnden med stöd av digitalisering kan effektivisera
arbetet inom till exempel försörjningsstöd och vid
andra administrativa tjänster.
Under 2017 erbjöds 419 ungdomar sommarjobb och
skrev på avtal med Sundbybergs stad. En stor majoritet av dem arbetade inom stadens egna verksamheter
och hos Fastighets AB Förvaltaren. Kostnaden för
sommarjobb blev lägre till följd av att de kommunala
bolagen tog lönekostnad för cirka 50 anställningar och
att staden fick ett statsbidrag.
Ett integrationsutskott har inrättats. Under året har
86 personer som anvisats för bosättning samt sex stycken ensamkommande barn tagits emot.
Uppföljningen av nämndens grunduppdrag med
utgångspunkt i fastställda kvalitetsfaktorer visar att
verksamheterna generellt har förbättrat sin kvalitet.
Nämndens analys visar att det finns utvecklingsmöjligheter avseende några områden.
Nämnden har inom vissa områden haft en ansträngd personalsituation såväl när det gäller chefer,
gruppledare som medarbetare. Fokus har under 2017
varit på rekrytering och att skapa förutsättningar för
en stabil personalsituation. Situationen har stabiliserats inom vissa enheter men det är fortsatt svårt att
rekrytera och behålla socialsekreterare och biståndsbedömare vilket påverkar både effektivitet och kvalitet.
Under 2017 har arbetet med att öka brukarnas upplevelse av delaktighet i sin planering varit i fokus. En
mängd åtgärder för att utveckla delaktigheten pågår
och kommer att fortsätta under 2018.
Utifrån sjunkande arbetslöshet inom de flesta grupper
har målgruppen för kommunens arbetsmarknadsin-

satser förändrats och ett omställningsarbete för att
effektivt möta brukarnas behov pågår.
Social- och arbetsmarknadsnämndens bedömer att
de har bidragit till och uppfyllt kommunfullmäktiges
mål. Nämnden har genomfört och avslutat sex uppdrag,
två uppdrag är påbörjade och arbetet kommer att fortsätta under 2018.

Uppföljning av ekonomiskt utfall
Social- och arbetsmarknadsnämnden redovisar ett
överskott på 3,3 mnkr.
Det är dock stora skillnader mellan verksamhetsområdena. Arbetsmarknad och integration samt
vuxenutbildningen visar ett överskott motsvarande 7,5
mnkr respektive 3,7 mnkr medan myndighetsavdelningen har ett underskott på 14,6 mnkr. Utföraravdelningen och avdelningen stöd och utveckling redovisar
överskott på 2,7 mnkr respektive 0,8 mnkr. Även om
nämndens utfall visar ett litet överskott måste åtgärder göras inom myndighetsavdelningen för att nå en
budget i balans under 2018.
Orsaken till en del av överskottet är att kostnaden
för gymnasial vuxenutbildning är lägre än vad som
tidigare har beräknats och att utföraravdelningen har
haft färre personlig assistansärenden än förväntat
samt retroaktiv återbetalning från Försäkringskassan
som ersättning för tidigare års utbetalningar.
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Resultaträkning (mnkr)

Utfall 2017

Budget 2017

Diﬀ 2017

Utfall 2016

Summa verksamhetens intäkter

156,9

179,4

-22,5

179,0

Summa verksamhetens
kostnader

-625,0

-650,8

2,8

-635,5

Verksamhetens nettokostnader

-468,1

-471,4

3,3

-456,6

Kommunbidrag

462,8

462,8

0,0

444,6

Volymersättning/kompensation

8,6

8,6

0,0

12,0

Resultat

3,3

0,0

3,3

0,0

Verksamhetsområde
(mnkr)

Utfall 2017

Budget 2017

Diﬀ 2017

Utfall 2016

Övergripande

-13,7

-16,7

3,1

-2,7

Stöd och utveckling

-11,6

-12,4

0,8

0,5

Myndighet

-273,0

-258,4

-14,6

-9,9

Vuxenutbildning

-37,9

-41,6

3,7

1,5

Arbetsmarknad och
integration

-14,7

-22,2

7,5

3,6

Utförarenheterna

-108,6

-111,5

2,9

7,0

Verksamhetens
nettokostnader (inkl.
volymersättning)

-459,5

-462,8

3,3

0,0

Uppföljning av mål och uppdrag
Kommunfullmäktiges mål till social- och
arbetsmarknadsnämnden
• Vägen till egen försörjning är kort och antalet hushåll med
försörjningsstöd minskar

För att motverka den sociala utsattheten har social- och arbetsmarknadsnämnden arbetat för att antalet hushåll med försörjningsstöd ska minska
och utbetalningarna kvalitetssäkras
(riktlinjer för ekonomiskt bistånd har tagits fram). Andelen hushåll med
försörjningsstöd i Sundbyberg har minskat med 144 (120) stycken under
2017. Däremot har genomsnittlig tid hushållen varit beroende av försörjningsstöd inte minskat vid en jämförelse med 2016.
Under året har arbetet med ”Korta vägen till egen försörjning” tagit
form och ett nytt arbetssätt har förankrats inför 2018. Under 2017 har andelen som efter avslutat arbetsmarknadsinsats gått direkt till studier ökat,
däremot har de som gått direkt till arbete sjunkit. Samarbetet med Arbetsförmedlingen har utvecklats och arbetslösheten i Sundbyberg har sjunkit
jämfört med förra året.
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Kommunfullmäktiges uppdrag till social- och
arbetsmarknadsnämnden
• Alla nyansökningar om ekonomiskt bistånd
erbjuds hembesök, alla personer med ekonomiskt
bistånd erbjuds en insats med närvarokrav och
genomsnittlig inskrivningstid för personer med
ekonomiskt bistånd minskar.

Alla nya sökande har erbjudits hembesök, inget
hushåll har avböjt.
• Stadens arbete med unga vuxna i utanförskap
genom bland annat uppsökande verksamhet
utvecklas.

Anställning av personal, socialpedagog och en
studie- och yrkesvägledare, pågår och beräknas
slutföras i mars 2018. Mellan mars och juni togs
en lista fram med kriterier för vilka ungdomar som
skulle kunna ges en anställning som ungdomsambassadörer. Tre till fyra ungdomsambassadörer
har anställts på tio timmar per månad, de har fått
grundläggande MI utbildning och introduktion.
Uppdraget kvarstår under 2018, återrapportering i
samband med tertialrapport.
• Nämnden fortsätter utveckla stadens sommarjobbserbjudande för längre sommarjobbsperioder med närmare näringslivskoppling.

Stadens sommarjobbssatsning utvidgades till tre
veckor för årskurs ett och två på gymnasiet och för
årskurs nio i mån av plats. Alla sökande erbjöds
tre veckor. Inför årets sommarjobbserbjudande
bedömdes också att det inte är möjligt, på grund
av Kommunallagen, att stå för lönekostnaderna
hos privata arbetsgivare. I princip alla sommarjobb
erbjöds i kommunens regi.
• Öka valfriheten inom kommunens utförarverksamheter.

En utredning har genomförts där fokus har legat på
att utreda möjligheter och förutsättningar för ökad
valfrihet inom social- och arbetsmarknadsnämndens ansvarsområde. Utredningens slutsats är att
valfriheten bör införas successivt för olika insatser
inom SoL och LSS. Uppdraget kvarstår under 2018,
återrapportering i samband med tertialrapport.

• Nämnden utreder tillsammans med den befintliga Kvinnojouren i Sundbyberg möjligheter och
kostnader för att förstärka föreningens arbete
ytterligare.

Regelbundna dialoger med Kvinnojouren har genomförts och utveckling av samarbetet pågår.
• Omställning av arbetet med ensamkommande
barn/ungdomar utifrån de ändrade förutsättningarna ska slutföras.

En handlingsplan och rutiner för utveckling av
arbetet utifrån de förändrade förutsättningarna
har tagits fram och fastställts. En översyn av alla
placeringar har skett utifrån de nya ersättningsregler som trädde i kraft första juli 2017. Uppdraget att
ställa om arbetssättet bedöms vara uppfyllt. Kostnaderna för insatser har minskat med 23,8 mnkr
jämfört med 2016. Däremot får åtgärderna inte full
effekt förrän 2018.
• Prioritera arbetet med skuldsatta och överskuldsatta samt förebygga skuldsättning genom att
utveckla arbetet med budget- och skuldrådgivning, konsumentvägledning och förmedling av
egna medel.

Budget- och skuldrådgivningen har under 2017
haft totalt 100 ärenden. 30 ansökningar om
skuldsanering har skickats in till kronofogdens
skuldsaneringsenhet varav 21 har beviljats. Nära
300 bokade besök och därutöver har drop-in mottagning på stadens bibliotek genomförts. Det har
även förekommit bra nätverksmöten samt samarbeten inom nämnden för att utveckla stadens arbete
med budget- och skuldrådgivning.
• Hållbara resultat efter arbetsmarknadsinsats.

En digital metod för uppföljning av resultat är
framtagen. Questback används i staden och är
lämpligt. Uppdraget bedöms vara uppfyllt.
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efterfrågan vilket ligger i linje med stadens ökade
befolkning och förvaltningens arbete med att nå nya
målgrupper. Slutsatserna som dras från uppföljningen är att nämnden ska följa utvecklingen när det gäller antalet besökare inom biblioteksverksamheten,
beläggningen i sporthallar/gymnastiksalar samt
väntetiderna till ungdomsmottagningen. Nämnden
kommer att fortsätta och förstärka arbetet med att
öka tjejers deltagande och inflytande i fritidsgårdarnas verksamhet.
Kultur- och fritidsnämndens bedömning är att de
bidragit till att uppfylla kommunfullmäktiges mål
till nämnden, att föra en kontinuerlig dialog med
föreningslivet för att stärka den demokratiska utvecklingen i samhället, integrationen, folkhälsan och
valfriheten. Kultur- och fritidsnämnden bedömer att
samtliga uppdrag har genomförts.

Kultur- och fritidsnämnden
Sammanfattning
Kultur- och fritidsnämnden visar ett överskott på
6,1 mnkr.
Under året har aktivitetsparken i Rissne färdigställts. Två nya konstfrusna is-anläggningar
har köpts in för placering på Sundbybergs IP och
aktivitetsparken i Ursvik. Örvallens fotbollsplaner
har uppgraderades från grus till modernt konstgräs med miljövänlig kork utan mikroplaster. Även
konstgräsplanen på Sundbybergs IP har uppdaterats.
De gamla skyttelokalerna i Hallonbergens sporthall
har byggts om till två stycken aktivitetssalar. Fritidsgården i Hallonbergen har renoverats utifrån ett
genusperspektiv och ökat i yta.
Dialog och samarbete med föreningslivet har
skett inom samtliga av nämndens enheter, i såväl
ordinarie verksamhet som utvecklingsprojekt.
Föreningsstrategen, integrationssamordnare och
samordnaren för fritidsaktiviteter för barn och unga
med funktonsvariationer är tre exempel på funktioner som har arbetat extra nära föreningslivet för
att skapa samarbeten och ökad dialog. Kultur- och
fritidsnämnden här även stärkt föreningslivet genom
ekonomiska bidrag och genom att tillhandahålla
föreningslokaler.
Uppföljningen av nämndens grunduppdrag med
utgångspunkt i fastställda kvalitetsfaktorer visar att
de flesta av nämndens verksamheter möter en ökad

Uppföljning av ekonomiskt utfall
Kultur- och fritidsnämnden visar ett överskott på 6,1
mnkr. Orsakerna till överskottet är flera. Bland annat
uppgick bidrags- och avgiftsintäkter till 2,3 mkr över
budget. Med anledning av vakanser, senarelagda
tillsättningar av tjänster samt minskad semesterlöneskuld blev personalkostnaderna 2,2 mnkr lägre
än budgeterat. Från Kulturrådet inkom 0,8 mnkr till
kultur- och biblioteksverksamhet. Dessutom inkom
högre bidrag än budgeterat från Stockholms läns
landsting till ungdomsmottagningen, 0,6 mnkr.

Resultaträkning (mnkr)

Utfall 2017

Budget 2017

Diﬀ 2017

Utfall 2016

Summa verksamhetens intäkter

28,0

25,8

2,2

26,7

Summa verksamhetens
kostnader

-164,1

-169,2

5,1

-162,0

Verksamhetens nettokostnader

-136,1

-143,4

7,3

-135,3

Kommunbidrag

140,3

140,3

0,0

133,8

Volymersättning/kompensation

1,9

3,0

-1,1

2,0

Resultat

6,1

0,0

6,1

0,5

Verksamhetsområde
(mnkr)

Utfall 2017

Budget 2017

Diﬀ 2017

Utfall 2016

Politisk verksamhet

-1,7

-1,5

-0,2

-1,5

Central förvaltning

-5,6

-7,8

2,2

-5,4

Bibliotek,
skolbibliotek

-25,1

-26,7

1,6

-27,3

Kultur, musikskola,
Allaktivitetshus,
Konst

-25,9

-26,3

0,4

-23,8

Fritidsgårdar,
fältsekr.
Ungdomsmottagning

-16,7

-18,3

1,6

-13,6

Idrottsanläggningar

-38,0

-37,9

-0,1

-35,7

Simhall

-14,3

-15,3

1,0

-16,7

Bidrag till föreningar
(kultur, fritid, idrott,
studieorg.)

-8,8

-9,6

0,8

-11,4

Verksamhetens
nettokostnader

-136,1

-143,4

7,3

-135,3

Enheter:
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Uppföljning av mål och uppdrag
Kommunfullmäktiges mål till kultur- och fritidsnämnden
• Kultur- och fritidsnämnden för en kontinuerlig dialog
med föreningslivet för att stärka den demokratiska
utvecklingen i samhället, integrationen, folkhälsan
och valfriheten.

Dialog och samarbete med föreningslivet har skett
inom samtliga av nämndens enheter, i såväl ordinarie
verksamhet som utvecklingsprojekt. Föreningsstrategen, integrationssamordnare och samordnaren för
fritidsaktiviteter för barn och unga med funktonsvariationer är tre exempel på funktioner som har arbetat
extra nära föreningslivet för att skapa samarbeten
och ökad dialog. Kultur- och fritidsnämnden har även
stärkt föreningslivet genom ekonomiska bidrag och
genom att tillhandahålla föreningslokaler.
En integrationssamordnare har anställts på kultur- och
fritidsförvaltningen med uppgift att tillsammans med
verksamheterna, föreningslivet och andra relevanta
aktörer genomföra aktiviteter som särskilt riktar sig
till målgrupper som nämndens verksamheter inte når.
Detta har påverkat antalet genomförda arrangemang
mot dessa målgrupper positivt samt ökat antalet informationsinsatser på olika språk.
En samordnare med uppdrag att skapa fritidsaktiviteter för barn och unga med funktionsvariationer
anställdes i april 2017. Förutsättningar och behov i
målgruppen har kartlagts och pilotverksamheter har
startats i samverkan med föreningen Attention och
Risöskolan. Därigenom har förvaltningen kunnat nå
unga i målgruppen, fått ökad kunskap om deras behov
och vilka anpassningar som behöver göras.

Kommunfullmäktiges uppdrag till kultur- och
fritidsnämnden
• Lässtrategin, som har utarbetats under 2016
tillsammans med bibliotek, förskolan och skolan är
implementerad.

Lässtrategin är implementerad
• Förutsättningarna för att anlägga en enklare smådjursgård och ett enklare naturrum i Sundbyberg
utreds.

Utredningen (KFN-0221/2017) är färdigställd och
beslutad av kultur- och fritidsnämnden.
• Staden har en långsiktig plan för idrottsplatser,
idrottshallar
och spontanytor.

En anläggningsplan är framtagen.
• Staden har en strategi för att få fler barn och ungdomar, oavsett
ekonomiska förutsättningar, att delta i kulturverksamheten som
bedrivs i Sundbyberg.

En utredning (KFN-0058/2016) är genomförd och
vissa åtgärder i linje med utredningens förslag har
lagts in i verksamhetsplanen för 2018.
• Staden arbetar med demokratiutvecklande aktiviteter tillsammans med föreningslivet.

Projektet ”Framtidens Idrottsförening Sundbyberg
2030” har planerats och påbörjats under året. Projektet som syftar till att långsiktigt stärka staden idrottsföreningsliv kommer att pågå till och med 2030.
Arbetet med projektet kommer att planeras och följas
upp inom ramen för kultur- och fritidsnämndens
utvecklingsmål ”Utveckla stödet till idrottsföreningslivet i deras arbete med värdegrund, kvalitet, rekrytering och jämställdhet” som återfinns i verksamhetsplanen för 2018.
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Stadsmiljö- och tekniska nämnden
Sammanfattning
Stadsmiljö- och tekniska nämnden redovisar ett överskott på 0,5 mnkr.
Under 2016 inrättades ett servicecenter inom
nämndens verksamhetsområde liksom en IT-servicedesk för att öka tillgängligheten mot nämndens
kunder. Under året har en NKI-undersökning (NöjdKundIndex) genomförts för att mäta kvaliteten.
Undersökningen visade att 75 procent av de svarande
anser sig vara nöjda, inkomna förslag till förbättring
kommer analyseras för att utveckla verksamheten och
öka användarnöjdheten.
Sundbybergs stads program med strategier för
digitalisering antogs vid kommunfullmäktiges sammanträde den 26 juni. Arbetet med att utveckla och
implementera digitala möjligheter för medborgarna
att föra dialog kring stadsutveckling har påbörjats och
kommer att fortsätta under 2018.
Nämnden har arbetat fram förslag till policy för
hållbart resande, mobilitetsprogram, måltidspolicy,
dagvattenpolicy och VA-policy som kommunfullmäktige under året har fastställt.
Såväl regionala som lokala cykelstråk har byggs ut
för förbättrad framkomlighet för cyklister. Nya cykelpumpar har installerats vid Storskogstorget, Hallonbergens centrum, Duvbo T-banestation och Sundbybergs torg. Röjning av vegetation utmed gång- och
cykelvägar och ett flertal tillgänglighetsåtgärder har
genomförts, främst i form av nivå-anpassningar och
ytförbättringar har kontinuerligt genomförts under
året. Utbyte av belysningsanläggningar till modern
teknik för att minska miljöpåverkan och skapa tryggare miljöer har genomförts.
Den 18 december beslutade kommunfullmäktige
att inrätta Lötsjön-Golfängarnas naturreservat, i enlighet med nämndens förslag.
Nämndens grunduppdrag har förändrats under
2017. Kommunlokaler bolagiserades till Lokalfastigheter i Sundbyberg AB den 1 januari 2017. VA- och
avfallsenheten bolagiserades till Sundbyberg Avfall &
Vatten AB den 1 april 2017.
Nämndens uppföljning av grunduppdraget med utgångspunkt i fastställda kvalitetsfaktorer och indikatorer visar att det finns utvecklingsmöjligheter inom

några områden. Upphandlings- och inköpsverksamheten kommer att utifrån genomförd internrevision
att fortsätta utveckla och kvalitetssäkra verksamheten.
Med utgångspunkt från genomförd medarbetarundersökning har åtgärder tagits fram avseende målkvalitet,
ledarskap och frågor kring arbetstakt.
Stadsmiljö- och tekniska nämnden har under året
arbetat kontinuerligt med kommunfullmäktiges mål
och uppdrag. Nämnden bedömer att man bidragit till
att uppfylla målet, genom planerade och genomförda
åtgärder. Några av åtgärderna för att nå målen är långsiktiga och har därför inte kunnat avslutas under året,
men planeras att slutföras 2018. Exempelvis fler smarta papperskorgar samt arbetet med att ta fram en kommunövergripande trafikmodell. Av sju uppdrag är fyra
genomförda och avslutade, två av uppdrag kommer
att pågå även under 2018 och ett av uppdragen tillhör
genom förändrad organisation kommunstyrelsen.

Uppföljning av ekonomiskt utfall
Utfallet för året visar ett överskott på 0,5 mnkr. Överskottet beror främst på lägre personalkostnader på
grund av vakanta tjänster.
Utfallet för VA- och avfallsverksamheten visar ett
underskott på - 1,3 mnkr. Utfallet avser första kvartalet. Från och med 1 april flyttade VA- och Avfallsverksamheten till det nybildade bolaget Sundbyberg
Avfall och Vatten AB.
Resultaträkning (mnkr)

Utfall 2017

Budget 2017

Diﬀ 2017

Utfall 2016

Summa verksamhetens intäkter

122,2

123,4

-1,3

358,7

Summa verksamhetens
kostnader

-249,7

-250,6

0,9

-513,8

Verksamhetens nettokostnader

-127,5

-127,2

-0,4

-155,1

Kommunbidrag

127,2

127,2

0,0

152,7

Volymersättning/kompensation

0,9

0,0

0,9

0,9

Resultat

0,5

0,0

0,5

-1,5

Verksamhetsområde
(mnkr)

Utfall 2017

Budget 2017

Diﬀ 2017

Utfall 2016

Projektenheten

-0,5

-0,5

0,0

-0,8

Digitalisering och
service (inkl.
Geodata)

-7,1

-11,5

4,4

-9,4

Måltidsservice

-48,6

-48,1

-0,5

-45,1

Nämnd

-2,3

-2,0

-0,3

-2,2

Förvaltningsledning

-3,5

-3,0

-0,5

-5,9

Förvaltningsstab

-0,9

-0,9

0,0

-

Tekniska enheten

-59,6

-55,3

-4,3

-61,3

Upphandlingsenheten

-5,1

-5,7

0,6

-5,2

Verksamhetens
nettokostnader

-127,5

-127,2

-0,4

-130,2
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Uppföljning av mål och uppdrag
Kommunfullmäktiges mål till stadsmiljö- och
tekniska nämnden
• Sundbyberg ska växa hållbart med människan i centrum, med plats för allas delaktighet och där det är
lätt att göra rätt i miljöarbetet.
Genomförda åtgärder:
- Hållbart resande och trafikplanering i form av ett mobilitetsprogram som antagits. Förslag till mobilitetsnorm är
framtagen.
- Regionala och lokala cykelstråk har byggts ut för förbättrad framkomlighet, även några nya cykelpumpar har
installerats.
- En uppdaterad teknisk handbok som verktyg för att
säkerställa kvaliteten på den allmänna platsmarken i staden och som vägledning i planerings-, projekterings- och
utförandeskedet.
- Tillgänglighetsåtgärder främst i form av nivåanpassningar, ytförbättringar samt på flera platser i staden har
sittplatser renoverats och nyanlagts.
- En ”Håll Sundbyberg rent”- kampanj i samverkan med
bland andra Fastighets AB, Förvaltaren och Sundbyberg
Avfall & Vatten AB.
- Upphandling av fler smarta papperskorgar.
Kommunfullmäktige beslut om att inrätta Lötsjön-Golfängarnas naturreservat.
- Fortsatt planering för att utveckla Norra Råstabäcken
samt det långsiktiga arbetet för att uppnå miljökvalitetsnormerna för vatten i de vattenförekomster som Sundbyberg påverkar.
- Nämnden har deltagit i arbete med att ta fram en dagvattenplan för staden.
- Fortsatt utbyte av belysningsanläggningar till modern
teknik för att minska miljöpåverkan och skapa tryggare
miljöer.
- Program med strategier för digitalisering.
- Utveckling och implementering av digitala möjligheter för
medborgarna att föra dialog kring stadsutveckling har
påbörjats och kommer att fortsätta under 2018.

Kommunfullmäktiges uppdrag till stadsmiljöoch tekniska nämnden
• Stadsmiljölyftet fortsätter genom att skapa fler mötesplatser i hela staden med större inslag av konst,
kultur och idrott (samråd med kultur- och fritidsnämnden).

En tillfällig, flyttbar grön mötesplats (hexagon) har
installerats på Sundbybergs torg och tillfälliga gröna
aktiviteter genomfördes under Trafikantveckan. En
nyskapande mötesplats i form av en ”ljusdusch” har
installerats och en parkouranläggning/mötesplats i Tuvanparken har anlagts i samverkan med föreningslivet.
• Möjligheterna till stadsodling utvecklas och staden
tar ett stort ansvar i grönområden och parker.

Permanenta stadsodlingar i form av bärbuskar och
fruktträd har anlagts vid Lilla Ursviks lekplats och i
Stamgårdsparken.
• Alla stadens fordon byts kontinuerligt till utsläppsfria, med målet att alla fordon är utsläppsfria år 2020.

Några nya elfordon till Mark- och anläggningsgruppen. En inventering av stadens fordonsflotta har
påbörjats. Avtalet för stadens bilpool löper ut i början
av 2018, därför har upphandling av ny bilpool förberetts. På detta sätt har nämnden arbetat för att stadens
fordonsflotta successivt blir utsläppsfri.
• Driftkostnaden för stadens lokaler minskar.

Kommunstyrelsen har från och med 1 januari 2017
ansvar för stadens lokalverksamhet. Driftskostnaderna
har minskat jämfört med föregående år.
• Måltidsverksamheten är kostnadseffektiv och kvalitativ, samtidigt som andelen ekologiska och närproducerade råvaror ökar.

En utbildning i vegetarisk matlagning har hållits för
skolkökskockar. Måltidsverksamheten serverar dagligen ett vegetariskt alternativ och en dag per vecka serveras enbart vegetariskt. Inköpta ekologiska livsmedel
har ökat och andelen inköp av närproducerad var 29,2
procent år 2017.
• En stadsutvecklingsapplikation tas fram för att underlätta medborgardelaktighet.
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Sundbybergs stads program med strategier för digitalisering antogs vid kommunfullmäktige. Arbetet med
att utveckla och implementera digitala möjligheter för
medborgarna att föra dialog kring stadsutveckling har
påbörjats och fortsätter under 2018.
• Infrastrukturen för utsläppsfria fordon utvecklas.

Uppdraget har påbörjats 2017, för att främja en
utbyggnad av infrastrukturen för utsläppsfria fordon.
Arbetet bedrivs långsiktigt av flera aktörer, inom och
utom staden. Nämndens ansvar är kopplat till möjligheten att anlägga laddstolpar på allmän platsmark.
Nämnden arbetar vidare med frågan och samverkar
med Lokalfastigheter i Sundbyberg AB och Fastighets
AB Förvaltaren, då behov och möjlighet till laddstationer främst finns på kvartersmark.
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Byggnads- och tillståndsnämnden
Sammanfattning
Byggnads- och tillståndsnämnden redovisar ett underskott på 0,3 mnkr.
Utarbetandet av en digital tillståndsguide har
fortsatt under 2017, guiden syftar till att underlätta
medborgares och verksamhetsutövares kontakt med
nämnden och möjligheten att göra rätt. Tillståndsguiden kommer att färdigställas under 2018.
Byggnads- och tillståndsnämndens bedömning är
att målet, att erbjuda en snabb, transparent och tydlig
hantering av alla inkomna ärenden, har uppfyllts
under året. Nämndsekreterare och servicecenter bidrar
till en tydlig hantering. Servicecenter har fortsatt utveckla rutiner och arbetssätt för att ge ett mer effektivt
administrativt stöd.

Uppföljning av ekonomiskt utfall
Byggnads- och tillståndnämnden redovisar ett underskott på 0,3 mnkr. Jämfört med prognosen i tertialrapport 2, där nämnden förväntades redovisa ett överskott om 1,6 mnkr för helåret. Avvikelsen beror till
största delen på ökade personalkostnader i samband
med krav på att komma ifatt med livsmedelskontroller
samt ökade kostnader för provtagning i samband med
kontroller.
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Uppföljning av mål och uppdrag
Kommunfullmäktiges mål till byggnads- och
tillståndsnämnden
• En snabb, transparent och tydlig hantering av alla
inkomna ärenden.

För att nå målet har byggnads- och tillståndsnämnden
arbetat för en snabb, transparent och tydlig hantering
av alla inkomna ärenden och använder för ändamålet
relevanta ärendehanteringssystem.
Nämnden har också fortsatt att förbättra och
utveckla servicecenters rutiner och arbetssätt för att
kunna ge ett allt mer effektivt administrativt stöd till
nämndens verksamheter.
Vidare har arbete pågått för att skapa förutsättningar för utomstående att komma in tidigt i bygglovsprocessen. Möjligheten för allmänheten att besöka
nämnden för att ta del av allmänna handlingar ökar
transparens och tydlighet, tillsammans med möjligheten för både allmänhet och verksamhetsutövare att
söka information på sundbyberg.se för att få hjälp och
svar på frågor inom nämndens verksamhetsområde.

Resultaträkning (mnkr)

Utfall 2017

Budget 2017

Diﬀ 2017

Utfall 2016

Summa verksamhetens intäkter

16,7

13,9

2,8

14,4

Summa verksamhetens
kostnader

-24,7

-21,6

-3,1

-20,6

Verksamhetens nettokostnader

-8,0

-7,7

-0,3

-6,2

Kommunbidrag

7,7

7,7

0,0

7,8

Volymersättning/kompensation

0,0

0,0

0,0

0,0

Resultat

-0,3

0,0

-0,3

1,6

Verksamhetsområde
(mnkr)

Utfall 2017

Budget 2017

Diﬀ 2017

Utfall 2016

Bygglov

0,5

-1,1

1,6

-0,3

Traﬁk

-0,3

-0,2

-0,1

-0,2

Miljö

-6,0

-4,1

-1,9

-4,1

Nämnd

-1,0

-1,1

0,1

-0,9

Ledning och
förvaltningsstab

-1,2

-1,2

0,0

-0,6

Verksamhetens
nettokostnader

-8,0

-7,7

-0,3

-6,2
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Kommunfullmäktiges uppdrag till byggnadsoch tillståndsnämnden
• Tydlig information kring förutsättningar för
bygglovsbeviljande
finns lättillgängligt för stadens invånare.

Arbetet är påbörjat och kommer att fortsätta under 2017.
• Särskilt fokus läggs på att underlätta för privatpersoner och bostadsrättsföreningar att installera solceller
på sina fastigheter.

Information finns stadens hemsida. Länk finns till
solkarta, installationshjälp och bygglovsansökan.
Genom dessa åtgärder har nämnden underlättat för
privatpersoner och bostadsrättsföreningar att installera solceller.
• Alla ärenden som godkänns av byggnads- och
tillståndsnämnden har god förankring i antagna
detaljplaner.

Alla bygglovsansökningar prövas mot gällande
detaljplaner. Om ett förslag inte stöds av gällande
detaljplan måste förslaget bearbetas före beslut av
nämnden, alternativt avslås. Smärre avvikelser gentemot gällande detaljplan kan förekomma i beviljade
bygglov. Åtgärderna skapar tydlighet och förutsägbarhet gentemot byggherrar och privatpersoner.
• Byggnads- och tillståndsnämnden är en aktiv part i
arbetet med en handlingsplan mot kemikalier.

Arbetet är påbörjat under 2017 i samarbete med kommunstyrelsen. Uppdraget kommer att avslutas under
2018.
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Valnämnden
Sammanfattning
Valnämndens uppgift är att på lokal nivå stå för det
praktiska genomförandet av val till riksdagen, landstings- och kommunfullmäktige samt val till Europaparlamentet jämte förekommande folkomröstningar.
Länsstyrelsen är valmyndighet på regional nivå och
beslutar om valdistriktsindelningar samt svarar för
den slutliga sammanräkningen av röster. Det övergripande ansvaret på nationell nivå har den statliga
Valmyndigheten, som exempelvis upprättar röstlängder och skickar ut röstkort.
Under året 2017 har nämnden sammanträtt vid tre
tillfällen. Inga val hölls under 2017. Nästa riksdags-,
landstings- och kommunalval hålls år 2018. År 2019
hålls nästa val till Europaparlamentet.
Till valnämndens uppgifter hör bland annat att
utse röstmottagare, utrusta och bemanna vallokaler,
ansvara för förtidsröstningen och logistiken kring
det samt sköta den preliminära sammanräkningen av
rösterna.
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Resultaträkning (mnkr) Utfall 2017

Budget 2017

Diﬀ 2017

Utfall 2016

Summa
verksamhetens
intäkter

0,0

0,0

0,0

0,0

Summa
verksamhetens
kostnader

-0,2

-0,3

0,1

-0,2

Verksamhetens
nettokostnader

-0,2

-0,3

0,1

-0,2

Kommunbidrag

0,3

0,3

0,1

0,3

Resultat

0,1

0,0

0,2

0,1
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Överförmyndarnämnden
Sammanfattning

Uppföljning av ekonomiskt utfall

Överförmyndarnämnden visar ett överskott på
0,5 mnkr.
Nämnden har haft en hög tillgänglighet för sin
målgrupp. Utifrån såväl målgruppens som ställföreträdarens synvinkel är det viktigt att årsredovisningarna granskas så snabbt som möjligt. Samtliga granskningar av årsredovisningar har genomförts innan
midsommar. Under året genomfördes två utbildningskvällar/seminarier för gode män och förvaltare,
i februari på temat redovisning och i december på
temat demens.
Nämnden har bidragit till fullmäktiges mål om hög
kvalitet i kärnverksamhet genom materiellt riktiga
beslut, snabb handläggning och ett gott bemötande.

Överförmyndarnämndens visar ett överskott om
0,5 mnkr. Överskottet hänförs framförallt till personalkostnader inklusive arvoden till ställföreträdare.
Under 2017 ändrades statens ersättningsregler för
flyktingmottagandet. Från årsskiftet 2017/18 kan
nämnden inte längre återsöka kostnader för arvoden
till gode män till ensamkommande flyktingbarn direkt
från Migrationsverket. Staden kompenseras i viss mån
genom schabloner. Unde 2017 har nämnden anpassat
arvodeskostnaderna i förhållande till nya regler.

Resultaträkning (mnkr) Utfall 2017

Budget 2017

Diﬀ 2017

Utfall 2016

Summa
verksamhetens
intäkter

3,0

3,6

-0,5

2,2

Summa
verksamhetens
kostnader

-6,0

-7,0

1,0

-5,6

Verksamhetens
nettokostnader

-2,9

-3,4

0,5

-3,4

Kommunbidrag

3,4

3,4

0,0

3,4

Resultat

0,5

0,0

0,5

0,0
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Revisionen
Sammanfattning
Kommunrevisionen visar ett underskott med - 0,2
mnkr. Kommunrevisionen har till uppgift att granska, utvärdera och kontrollera hela den kommunala
verksamheten. Kommunrevisorernas uppgifter följer
av kommunallag, revisionsreglemente och god redovisningssed i kommunal verksamhet. Revisionen syftar
ytterst till att ge kommunfullmäktige underlag till
ansvarsproövning av nämnder, styrelser och enskilda
förtroendevalda. Granskning ska ske på samma sätt i
kommunala bolag och stiftelser av utsedda lekmannarevisorer.
Enligt kommunallagen 9 kap 9 § ska revisorerna
pröva om:

Sundbybergs stads revisorer har 2017 genomfört
oberoende granskning som underlag för kommunfullmäktiges ansvarsprövning av kommunstyrelsens och
nämndernas arbete. En revisionsplan har upprättats
för året som omfattat; risk- och väsentlighetsbedömning, årlig granskning, granskning av delårsrapport,
årsbokslut och årsredovisning. Med utgångspunkt
från revisorernas risk- och väsentlighetsanalys för år
2017 har revisionen gjort en fördjupad granskning av
insatser för att motverka ekonomiskt utanförskap, det
kommunala aktivitetsansvaret, stadens upphandlingsoch inköpsverksamhet, en förstudie avseende implementering av dataskyddsreformen och en förstudie om
uppföljningen av stöd till vissa föreningar.

• Verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från
ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt
• Räkenskaperna är rättvisande
• Nämndernas interna kontroll är tillräcklig

Uppföljning av ekonomiskt utfall
Revisionen visar en negativ avvikelse med 0,2 mnkr i jämförelse med budget.

62

Resultaträkning (mnkr) Utfall 2017

Budget 2017

Diﬀ 2017

Utfall 2016

Summa
verksamhetens
kostnader

-1,7

-1,5

-0,2

-1,9

Verksamhetens
nettokostnader

-1,7

-1,5

-0,2

-1,9

Kommunbidrag

1,5

1,5

0,0

1,5

Resultat

-0,2

0,0

-0,2

-0,4
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Koncernen Sundbybergs stadshus AB
Sammanfattning
Koncernen Sundbybergs stadshus AB redovisar ett
resultat före skatt om 997 mnkr. För 2016 uppgick resultatet till 130 mnkr och ökningen är främst hänförlig
till fastighetstransaktioner under 2017. Sundbybergs
stadshus AB har under 2017 lämnat totalt 100 mnkr i
utdelning till Sundbybergs stad.
Under 2017 har koncernstrukturen förändrats
genom bildandet av Sundbyberg Avfall och Vatten
AB, vars verksamhet exklusive sopsugsverksamheten
tidigare bedrevs inom VA/Avfallsenheten i Sundbybergs stad. Lokalfastigheter i Sundbyberg AB, har fått
ett nytt uppdrag rörande lokalförsörjning i kommunkoncernen från och med den 1 januari 2017. Vidare
har projektet Nya stadskärnan, som tidigare bedrivits i
dotterbolaget Sundbybergs stadshus infrastruktur AB
flyttats till ett affärsområde inom moderbolaget. Processen för att fusionera Sundbybergs stadshus infrastruktur AB med moderbolaget är inledd och fusionen
beräknas vara genomförd senast 31 mars 2018.
Arbetet med stadsutvecklingen har fortsatt och
som ett led i det arbetet har beslut fattats om avyttring
av centrumfastigheterna i Hallonbergen, Ör och Rissne till externa parter. I Ör har den nya ägaren tillträtt
fastigheterna under året medan tillträdet i Rissne och
Hallonbergen sker våren 2018. Under året har även
två försäljningar av fastigheter för ombildning till
bostadsrätter genomförts och ytterligare fem bostadsrättsföreningar har fått köperbjudande.
I projektet Nya stadskärnan har arbetet med att
ta fram ett planprogram för Sundbybergs stads nya
stadskärna pågått under flera år. Det förslag till planprogram, som togs fram till samrådet i april 2016, har
omarbetats utifrån de synpunkter som framkom vid
samrådet och i februari 2018 överlämnades planprogrammet för Sundbybergs stads nya stadskärna till
Sundbybergs stad. Under 2017 har också Sundbybergs
stad och Trafikverket träffat överenskommelse en
förlängning av tunneln med 265 meter, vilket innebär
att den fyrspåriga järnvägen kommer att gå totalt 1,4
kilometer under mark genom Sundbybergs stadskärna
och att ytterligare mark frigörs för bostäder, handel
och kontor. Sundbybergs stad tillskjuter enligt medfinansieringsavtal med Trafikverket 321 mnkr utöver de
tidigare avtalade 800 mnkr.
I Sundbybergs stads budget för 2017 angavs koncernens uppdrag inom områdena lokalanvändning,
digital infrastruktur, ombildningar och byggande av
solenergi. Sammanfattningsvis har koncernen i allt
väsentligt uppfyllt sina mål.

Uppföljning av ekonomiskt utfall
Koncernen Sundbybergs stadshus AB redovisar ett
resultat före skatt om 997 mnkr. För 2016 uppgick resultatet till 130 mnkr och ökningen är främst hänförlig
till fastighetstransaktioner under 2017. Sundbybergs
stadshus AB har under 2017 lämnat totalt 100 mnkr
i utdelning till Sundbybergs stad. En stark ekonomi i
koncernen ger förutsättningar för att fortsätta utveckla
kommunens bolag och bidra till stadens utveckling.
De försäljningar som sker inom ramen för bland annat
stadsutvecklingsprogrammet innebär ett ekonomiskt
tillskott till bolagskoncernen och ökade möjligheter att
bidra till kommunkoncernens utveckling.
Enligt koncernen Sundbybergs stadshus AB:s
ägardirektiv ska koncernens totalavkastning motsvara
7,0 procent +/- 1,0 procentenhet. För år 2017 uppgick
totalavkastningen, avseende Fastighets AB Förvaltarens fastighetsinnehav och Lokalfastigheter i Sundbyberg AB:s fastigheter, till 7,9 procent vilket innebär att
målet för totalavkastning uppfylls.
Vidare anges i ägardirektivet att en långsiktigt
acceptabel soliditetsnivå ska eftersträvas. Koncernens
soliditet beräknat på bokförda värden är 50 procent
och om marknadsvärdet på fastigheterna beaktas vid
beräkningen uppgår soliditeten till 66 procent. Med
dessa soliditetstal uppfyller koncernen målet i ägardirektivet och det visar även att koncernen har en stark
finansiell ställning att möta framtida utmaningar.
Koncernens rörelseintäkter om 967 mnkr är 105
mnkr högre än föregående år. Ökningen förklaras i huvudsak av att Lokalfastigheter i Sundbyberg AB tagit
över lokalförsörjningen från Sundbyberg stad samt att
Sundbyberg Avfall och Vatten AB tagit över ansvaret
för kommunens VA- och avfallshantering.
Rörelsekostnaderna för 2017 uppgår till 666 mnkr,
vilket är 142 mnkr högre än föregående år. Kostnaderna ökar i och med Lokalfastigheter i Sundbyberg AB:s
och Sundbyberg Avfall och Vatten AB:s nya roller i
koncernen, samtidigt minskar kostnaderna beroende
på de avyttringar av fastigheter som skett under året.
Avskrivningskostnaderna uppgår till 212 mnkr, vilket är 49 mnkr högre än föregående år. Ökningen kan
härledas till de projekt som färdigställts under året.
Finansiella intäkter och kostnader är för 2017 en
nettokostnad om 57 mnkr, 2 mnkr lägre än 2016 trots
ökad upplåning och minskningen beror på det generellt lägre ränteläget.
Skattekostnad 2017, efter beaktande av skattemässigt avgående och tillkommande poster, uppgår till 21
mnkr, vilket är 28 mnkr lägre än föregående år.
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Koncernens balansomslutning ökar från 6 128 mnkr
den 31 december 2016 till7 192 mnkr den 31 december 2017. Det är främst det egna kapitalet som ökat,
från 2 705 mnkr till 3 607 mnkr beroende på årets
positiva resultat från fastighetsförsäljningarna.
2017 års investeringar uppgår till 484 mnkr, vilket
är 68 mnkr högre än 2016. De största investeringsprojekten avser stamrenoveringar och iordningställande
av gårdar i Rissne, ombyggnation av äldreboende i
Hallonbergen och lokalanpassningar och ombyggnationer i centrala Sundbyberg. I samband med
överföringen av VA- och avfallsverksamheten till
Sundbyberg Avfall och Vatten AB förvärvades VA- och
avfallsanläggningar från Sundbybergs stad till värde
av 164 mnkr.
Koncernens likviditet är god, det totala tillgodohavandet vid räkenskapsårets slut uppgår till 1 171
mnkr vilket är 895 mnkr högre än vid räkenskapsårets början och ökningen förklaras av intäkterna från
genomförda fastighetstransaktioner. Koncernens
totala checkräkningslimit uppgår till 250 mnkr och är
oförändrad jämfört med föregående år. Av krediten är
44 mnkr utnyttjat per 2017-12-31. Per 2016-12-31 var
37 mnkr av koncernens kredit utnyttjad.
Koncernens soliditet beräknat på bokförda värden
är 50 procent, att jämföra med föregående år 44 procent. Om marknadsvärdet på fastigheterna beaktas vid
beräkningen uppgår soliditeten till 66 procent 2017
och 64 procent 2016.
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Koncernen Sundbybergs stadshus AB
(mnkr)

2017

2016

Periodens resultat före skatt

997

130

Omsättning

967

862

Balansomslutning

7 192

6 128

Likvida medel

1 171

276

Eget kapital

3 607

2 705

Investeringar

484

416

Soliditet

50%

44%

Balansomslutning
Likvida medel

311
39
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Eget kapital

8

Soliditet

2%

2017

Sundbybergs stadshus AB (mnkr)

2017

Periodens resultat före skatt

82

2016
Lokalfastigheter i Sundbyberg AB
(mnkr)
30

Omsättning

10

Periodens resultat
4 före skatt

910

Balansomslutning

673

Omsättning

135

Likvida medel

-

Balansomslutning
18

2 027

Eget kapital

333

Likvida medel 328

910

Soliditet

50%

Eget kapital

1 082

560

58%

Soliditet

Sundbybergs stadsnätsbolag AB
(mnkr)

2017

Periodens resultat före skatt

5

Omsättning

32

Balansomslutning

48

Likvida medel

0

Eget kapital

23

Soliditet

47%

Sundbybergs Bredband AB (mnkr)

2017

Periodens resultat före skatt

53%

2016
Fastighets AB Förvaltaren (mnkr)
5
Periodens resultat före skatt
29
Omsättning
46
Balansomslutning
Likvida medel
23
Eget kapital
50%
Soliditet

2017
105
787
5 959
198
2 699
45%

8

2016
Sundbybergs stadshus infrastruktur
AB (mnkr)
9

2017

Omsättning

34

Periodens resultat
32 före skatt

-924

Balansomslutning

40

Omsättning

-

Likvida medel

24

Balansomslutning
21

42

Eget kapital

19

Likvida medel 24

13

Soliditet
Sundbyberg Avfall och Vatten AB
(mnkr)

49%
2017

Eget kapital

42

Periodens resultat före skatt

-

-1

Omsättning

72

4

Balansomslutning

311

65

Likvida medel

39

0

Eget kapital

8

1

Soliditet

2%

2%

Lokalfastigheter i Sundbyberg AB
(mnkr)

2017

2016

Periodens resultat före skatt

910

23

Omsättning

135

24

Balansomslutning

2 027

206

Likvida medel

910

11

Eget kapital

1 082

176

Soliditet

53%

85%

Fastighets AB Förvaltaren (mnkr)

2017

2016

Soliditet

37

65%
2016

100%
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Uppföljning av mål och uppdrag
• Koncernen Sundbybergs stadshus AB och dess bolag
ska där så är tillämpligt sträva efter en effektiv lokalanvändning

I den fastighetsöversyn som pågår i koncernen kommer ett antal av Fastighets AB Förvaltarens fastigheter
att säljas, däribland en stor del av bolagets nuvarande
verksamhetslokaler. Lokalfastigheter i Sundbyberg
AB:s uppdrag som stadens lokalförsörjare innebär att en
stor del av Fastighets AB Förvaltarens lokalytor hyrs av
Lokalfastigheter i Sundbyberg AB för vidareuthyrning.
Fastighets AB Förvaltaren har även under året gjort
en översyn av
tomma lokaler, lämpliga för ombyggnation till lägenheter. Två projekt
avseende sådana ombyggnationer är påbörjade.
Som ett led i att effektivisera lokalanvändningen har
en lokalbank bildats inom Lokalfastigheter i Sundbyberg AB och dessa lokaler ska i första hand användas
för att tillgodose stadens behov av nya verksamhetslokaler. Under 2018 kommer en översyn av tillgängliga
ytor att ske för att fastställa hur dessa kan nyttjas
alternativt säljas. Vad gäller koncernen Sundbybergs
stadshus AB:s verksamhetslokaler i Hallonbergen
centrum och stadens behov av ytterligare arbetsplatser för verksamheter lokaliserade i stadshuset, Östra
Madenvägen 4, har en förstudie genomförts under året
och arbete fortsätter 2018.
• Sundbybergs stadsnätsbolag AB skapar en god
digital
infrastruktur i staden.

Utbyggnaden av det fiberoptiska nätet har utförts
inom ramen för stadens exploateringsarbete. Under
året har också kompletterande schakt- och fiberanläggningsarbeten utförts främst utifrån
beställningar från Sundbybergs Bredband AB.
Implementeringen av Svenska Stadsnätsföreningens ledningssystem gällande driftsäkerhetsarbete för
elektroniska kommunikationsnät har pågått enligt
plan och därutöver har en metod och modell för
”tekniskt kvalitetsbokslut” har tagits fram. Under året
har Sundbybergs stadsnätsbolag AB varit engagerade
i äldreförvaltningens arbete med att utreda, testa och
implementera digitala omsorgstjänster i det egna
hemmet. Digitala trygghetslarm har implementerats
och driftsatts och ett arbete med fokus på införande av
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digital nattillsyn pågår med planerat införande under
andra kvartalet 2018.
• Ombildningar erbjuds Fastighets AB Förvaltarens
hyresgäster i Hallonbergen och en genomgång av
övrigt bestånd görs

En analys av vilka fastigheter i bolagets bestånd som
är lämpliga för ombildning i har genomförts. Två fastigheter, Terränglöparen 9 i Hallonbergen och Violen 2
i Ör, har avyttrats till respektive bostadsrättsförening
under 2017.
Bostadsrättsföreningarna för ytterligare fem fastigheter; Vandraren 9, Stigfinnaren 8, Östern 5, Vargen 2
och Batteriet 3, har fått köperbjudande under hösten
2017. Ombildningsprocessen pågår för samtliga fastigheter.
• Solenergi byggs på stadens byggnader

Fastighet AB Förvaltarens arbete med att identifiera
fastigheter och möjliga lägen för solceller har påbörjats. För två fastigheter har en förstudie avseende
förutsättningarna för att installera solceller genomförts och under våren 2018 påbörjas projektering och
upphandling. Förstudien kommer fungera som ett
underlag inför framtida investeringsbeslut. I projektet
Klockstapeln, som för närvarande är i detaljplanarbete, kommer solceller att installeras. Solvärme är dock
inte aktuellt för Fastighets AB Förvaltaren då fastigheterna är till 100 % anslutna till Norrenergi AB som har
0 procent CO2-belastning under den varma säsongen
(vår- sommar-höst).
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Norrenergi & Miljö AB
Sammanfattning
Norrenergi & Miljö AB har till uppgift att äga, förvalta
och utveckla verksamheter med inriktning mot energiförsörjning och miljövård, samt därmed sammanhängande verksamheter. Bolaget verkar inom Solna
och Sundbyberg samt angränsande områden genom
dotterbolaget Norrenergi AB. Norrenergi & Miljö AB
ägs till 2/3 av Solna stad och till 1/3 av Sundbybergs
stad.
På extra bolagsstämma den 18 januari redovisades
att bolaget fått ett nytt ägardirektiv som innebär att
Norrenergi AB övertar Norrenergi & Miljö AB:s samtliga tillgångar och skulder genom en nedströmsfusion.
Fusionen beräknas vara klar under andra halvåret av
2018. Därefter upphör Norrenergi & Miljö AB som en
juridisk enhet. Efter att fusionen är genomförd ska
ägarna tillskjuta 510 mnkr i villkorat aktieägartillskott
till Norrenergi AB, kapitaltillskottet kommer i första
hand att användas till att lösa lån hos externa kreditgivare.

Uppföljning av ekonomiskt utfall
Koncernens egna kapital har förstärkts ytterligare
under 2017 tack vare Norrenergi AB:s goda resultat.
Detta har medfört att det egna kapitalet i koncernen är
positivt.
Norrenergi & Miljö AB har inga anställda och har
under 2017 inte bedrivit någon annan verksamhet än
vad som beskrivits ovan. Bolaget har under 2017 erhållit
koncernbidrag om 45,0 mnkr från Norrenergi AB.
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Norrenergi & Miljö AB (mnkr)

2017-12-31

Periodens resultat före skatt

0

Omsättning

0

Balansomslutning

1 600,0

Likvida medel

0

Eget kapital

56,2

Soliditet

3,5 %

Norrenergikoncernen (mnkr)

2017-12-31

Periodens resultat före skatt

196,1

Omsättning

794,8

Balansomslutning

1 696,1

Likvida medel

0,0

Eget kapital

315,5

Soliditet

18,6 %
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Norrenergi AB
Norrenergi AB producerar, köper, distribuerar och
säljer fjärrvärme och fjärrkyla till kunder i Solna och
Sundbyberg med angränsande områden. Bolaget är
sedan 2004 ett helägt dotterbolag till Norrenergi &
Miljö AB.
All Norrenergis fjärrvärme och fjärrkyla är märkt med
Naturskyddsföreningens Bra Miljöval.
Norrenergis aktuella strategiska utvecklingsplan
löper åren 2016-2019. Planen innehåller tre strategiska prioriteringar säkerställa ekonomiskt oberoende,
utveckla värme och kyla i kretslopp och erbjuda en
attraktiv arbetsplats.
Norrenergi verkar i en expansiv region vilket också
märks på marknadsutvecklingen. 2017 tecknades nya
fjärrvärmekontrakt motsvarande 12,3 GWh i helårsleverans. Nivån på nyförsäljningen är i samma storleksordning som de två föregående åren. Sammantaget betyder det att Norrenergis totala leverans av fjärrvärme
i stort sett är konstant även med hänsyn tagen till den
energieffektivisering som pågår och som Norrenergi
med hjälp av information och olika tjänster medverkar
till. För fjärrkylan var motsvarande kontrakterad volym
3,3 GWh.
Inom ramen för den strategiska prioriteringen, att
utveckla värme och kyla i kretslopp, är ett exempel att
den nya prissättningen av fjärrkyla har implementerats under året. Produkten fjärrkyla är nu uppdelad
i två olika produkter, komfortkyla under sommaren
respektive värmeåtervinning under resten av året. Ett
annat exempel är att principer för ledning och styrning samt ansvars- och befogenhetsfördelning vidareutvecklats. Syftet är att tydliggöra våra processer för att
befrämja effektivitet och kvalitet.

Under hösten genomfördes en medarbetarundersökning där 89 procent av företagets medarbetare deltog.
Det höga deltagandet tyder på ett högt engagemang
och innebär att resultaten kan anses vara tillförlitliga.
På så gott som alla frågeställningar uppnåddes ett
bättre resultat än föregående mätning. Undersökningen visar att medarbetarna har tro på framtiden och
hög tilltro till Norrenergis strategiska utvecklingsplan.
Resultatet visar också att utmaningar framför allt finns
inom området att tydliggöra processer och verktyg.

Ekonomisk uppföljning
Totalt uppgick intäkterna till 794,9 mnkr 2017 jämfört
med 809,6 mnkr 2016. Försäljningen av fjärrvärme
uppgick under året till 728,3 (754,8) mnkr inklusive
anslutningsavgifter. Försäljningsvolymen uppgick till
997 (1 021) GWh. Den något varmare väderleken 2017
jämfört med 2016 har medfört att Norrenergi sålt 24
GWh mindre fjärrvärme än 2016.
Övriga intäkter uppgick under året till 34,3 (13,7)
mnkr. Den ökade intäkten beror på avyttring av lager
av tallbeckolja, (kostnaden för avvecklingen återfinns
under posten råvarukostnader och motsvarar samma
belopp som intäkten). Övriga intäktsposter är intäkter
för omläggningar av ledningar bekostade av kund.
Resultatet efter finansiella poster uppgick 2017 till
266,6 mnkr jämfört med 305,6 mnkr 2016. Bolaget
har lämnat koncernbidrag till moderbolaget med 45,0
mnkr. Ägardirektivets mål för bolaget är en soliditet på
minst 30 procent. Soliditeten efter lämnat koncernbidrag uppgick till 79,7 procent, vilket innebär att målet
har uppfyllts.

Norrenergi AB (mnkr)

2017-12-31

Periodens resultat före skatt

266,6

Omsättning

794,9

Balansomslutning

2 123,5

Likvida medel

0,0

Eget kapital

884,1

Soliditet

79,7 %
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Norrvatten
Sammanfattning
Resultatet för 2017 uppgick till – 6,5 mnkr (1,7 mnkr
år 2016) vilket gör att resultatet inte når upp till budgeterade - 3,9 mnkr.
Norrvatten debiterade 49,1 ( 50,5 år 2016) miljoner
kubikmeter dricksvatten under året som gick. Samtliga
lagstadgade kvalitetskrav uppfylldes.
Vattenförbrukningen var lägre än under 2016. Främsta
orsaken är att vädret 2017 var mer nederbördsrikt än
2016. Mängden debiterat vatten minskade med 2,7
procent från 2016. Under året har majoriteten av de
verksamhetsmässiga målen som fastställdes i budget och
verksamhetsplan för 2016-2018 uppfyllts.

Ekonomisk uppföljning
Resultatet för 2017 uppgick till – 6,5 mnkr (1,7 mnkr år
2016) vilket gör att resultatet inte når upp till budgeterade
- 3,9 mnkr. Främsta orsaken till den negativa avvikelsen är
att Norrvatten under 2017 betalt en dold pensionsskuld.
Balanskravet, som innebär att resultatet ska uppgå till
två procent av omsättningen, uppnås inte 2017. Budgeterat resultat för 2017 var negativt vilket innebär att balanskrav om två procent inte kan uppnås. Den enskilt största
förklaringen till budgetavvikelsen är inlösen av den dolda
pensionsskulden som ökade pensionskostnaderna.
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Norrvatten bolag (mnkr)

2017-12-31

Periodens resultat före skatt

-6,5

Omsättning

191

Balansomslutning

927

Likvida medel

0

Eget kapital

171

Soliditet

17,9%
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Storstockholms brandförsvar
Sammanfattning

Uppföljning av ekonomiskt utfall

I kommunalförbundet Storstockholms brandförsvar ingår kommunerna Danderyd, Lidingö, Solna,
Stockholm, Sundbyberg, Täby, Vallentuna, Vaxholm,
Värmdö och Österåker. Kommunalförbundet ska skapa
trygghet för de som bor och vistas i medlemskommunerna samt verka för ökad riskmedvetenhet, minskad
sårbarhet, färre olyckor och skador i samhället. Sundbybergs medlemsavgift till Storstockholms brandförsvar under 2017 var 19,2 mnkr. Förbundet visar ett
positivt resultat för 2017 på 10,5 mnkr jämfört med
37,6 mnkr 2016.
Under 2017 har förbundet larmats vid 11 402
tillfällen. Av dessa utgör bränder cirka 25 procent och
onödiga automatlarm cirka 31 procent. Jämfört med år
2016 är det en ökning med 224 larm.
Storstockholms brandförsvar har under året deltagit i ett stort antal evenemang i syfte att kommunicera
brandförebyggande budskap. De har lanserat en helt
ny webbplats som svarar mot de behov och önskemål
som medborgare, företagare och övriga externa målgrupper har. Under året har brandförsvaret på olika
sätt tagit plats i samhällsdebatten, bland annat genom
att delta i Pride festivalen och ett aktivt förhållningssätt till media. Under hösten genomfördes en flerspråkig kommunikationskampanj i syfte bygga relationer
med mångkulturella målgrupper och bidra till ökad
medvetenhet om brandsäkerhet.
Arbetet med att höja förbundets förmåga att agera
vid terrorhändelser och pågående dödligt våld har pågått sedan juni 2016. Terrordådet på Drottninggatan
i april 2017 ökade ambitionen på utveckling. Under
sommaren 2017 har all utryckande personal genomfört utbildning och övning i såväl personligt som
gruppens agerande vid räddningsinsatser i miljöer där
det finns en riskbild kopplad till hot om terror/pågående dödligt våld.

Storstockholms brandförsvar (mnkr)

2017

Periodens resultat före skatt

10,5

Omsättning*

656,3

Balansomslutning

888,7

Likvida medel

648,1

Soliditet

16,8%

För 2017 redovisar förbundet ett positivt resultat med
10,5 mnkr. Efter balanskravsjustering för poster av
engångskaraktär inklusive realisationsposter är det
balanserade resultatet 9,2 mnkr för 2017. Fortsatt är
soliditeten i förbundet tillfredsställande (16,8 procent).
Resultatet avviker från budget där resultatet förväntades bli + 18 mnkr. Den ekonomiska avvikelsen
förklaras till största del av den forcerade satsningen
på att utbilda all operativ personal för att förstärka förmågan vid terrorangrepp i spåren av händelserna på
Drottninggatan den sjunde april 2017. Utbildningsinsatsen genomfördes med kort varsel och avgörande för
framdriften var möjligheten att ta in all personal på
övertid.
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Gemensamma familjerättsnämnden
Sammanfattning
Den gemensamma familjerättsnämnden för Solna, Sundbyberg och Ekerö ger råd och stöd till separerade föräldrar
och ansvarar för frågor som rör faderskap, adoption,
skilsmässa, samarbetsavtal samt utredning om vårdnad,
boende, och umgänge. Med den gemensamma nämnden
ges bättre förutsättningar att upprätthålla och utveckla en
god kvalitet. Solna stad är värdkommun för gemensamma
familjerättsnämndens verksamhet.
Under året har ett arbete för att öka barns delaktighet i
frågor rörande vårdnad, boende och umgänge påbörjats. Ett informationsmaterial till barn i vårdnads-,
boende- och umgängesutredningar har tagits fram i
form av en pixibok och ett arbete med att träffa barn
i samarbetssamtal har påbörjats. Familjerätten har
fortsatt arbetet med att förkorta väntetider i samarbetssamtal och med att förkorta utredningstider för
vårdnadsutredningar.
Inom det familjerättsliga området har antalet avtal om
vårdnad, boende och umgänge ökat från 19 avtal 2016
till 24 avtal 2017. Antal samarbetssamtal har minskat från
259 till 239. Väntetiderna för samarbetssamtal har i snitt
legat på fyra veckor, vilket är i linje med familjerättens
kvalitetsdeklaration, men en ökning med en vecka jämfört
med 2016. Ett av skälen till en ökad väntetid på samarbetssamtal kan vara att antalet startade vårdnadsutredningar under perioden ökat. Av de familjer familjerätten
träffat under året har 72 procent helt eller delvis enats
efter samtalen.

Ekonomisk uppföljning
Familjerättsnämnden visar ett underskott på 0,3 mnkr.
Orsaker till detta är högre kostnader för tolk och kompetensutveckling än budgeterat.
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(tkr)

Utfall 2016

Budget 2017

Utfall 2017

Avvikelse 2017

Avvikelse
2016-2017

Verksamhetens
intäkter

4 299

4 160

4 724

564

425

Verksamhetens
kostnader

-8 465

-7 795

-8 664

-869

-199

Nettokostnader

-4 166

-3 635

-3 940

-305

226
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Ekonomiska rapporter
Resultaträkning
Belopp i mnkr

Staden 2017

Staden 2016

Kommun Koncernen

2017

Kommun Koncernen

2016

Verksamhetens
intäkter

Not 1, 2

728,2

651,0

2 727,7

1 677,8

Verksamhetens
kostnader

Not 3, 4

-2 599,8

-2 543,2

-3 243,2

-3 087,4

Avskrivningar

Not 5

-132,9

- 150,9

-370,5

- 332,8

Verksamhetens
nettokostnader

Not 6

-2 004,4

-2 043,1

-885,9

-1 742,4

Skatteintäkter

Not 7

2 111,6

1 945,5

2 111,6

1 945,5

Generella
statsbidrag och
utjämning

Not 8

66,8

143,8

66,8

143,8

Not 2, 9

109,6

20,8

6,1

7,7

Not 4, 10

-47,3

-3,2

-116,6

-77,7

Resultat före
extraordinära
poster

236,2

63,8

1 182,0

276,8

Extraordinära
intäkter

0,0

0,0

0,0

0,0

Extraordinära
kostnader

0,0

0,0

0,0

0,0

Aktuell skatt

0,0

0,0

-37,7

-63,0

Årets resultat

236,2

63,8

1 144,3

213,8

Belopp i mnkr

Staden
2017-12-31

Staden
2016-12-31

236,2

63,8

1 144,3

213,8

18,7

10,2

18,6

10,2

132,9

150,9

370,5

332,8

0,0

0,0

0,0

0,0

Finansiella intäkter
Finansiella
kostnader

Kommun Koncernen Kommun Koncernen

2016-12-31

2017-12-31

Den löpande
verksamheten
Årets resultat före
extraordinära poster
Justeringar för ej
likviditetspåverkande
poster:
-pensionsavsättningar

Not 22

-avskrivningar

Not 5

-nedskrivning
kapitalförvaltning
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Kassaflödesanalys
Staden
2017-12-31

Belopp i mnkr

Staden
2016-12-31

Kommun Koncernen Kommun Koncernen

2017-12-31

2016-12-31

Den löpande
verksamheten
Årets resultat före
extraordinära poster

236,2

63,8

1 144,3

213,8

Justeringar för ej
likviditetspåverkande
poster:
-pensionsavsättningar

Not 22

18,7

10,2

18,6

10,2

-avskrivningar

Not 5

132,9

150,9

370,5

332,8

0,0

0,0

0,0

0,0

-nedskrivning
kapitalförvaltning
kapitalförvaltning
-realisationsvinst
-realisationsvinst materiella
anläggningstillgångar

Not 16

-1,7
-0,2

-2,1
-0,3

- 1,7
-766,4

-2,1
-6,9

-avsättning

Not 23

-0,5

-0,5

30,5

62,1

-13,2

0,0

15,8

0,2

Not 18

-24,4

17,3

3,6

17,3

0,0

0,0

1,1

10,1

-övrigt
Ökning/minskning av
exploateringsverksamhet
Ökning/minskning av
varulager
Ökning/minskning av
kortfristiga fordringar

Not 19

-13,1

140,9

-1,0

-22,8

Ökning/minskning av
kortfristiga skulder

Not 25

65,5

24,9

-292,3

84,4

400,2

405,1

522,8

699,1

-359,4

-271,8

-718,3

-769,2

163,5

0,3

919,1

0,1

Medel från den löpande
verksamheten
Investeringsverksamheten
Förvärv av materiella
anläggningstillgång

Not 11-13

Försäljning av materiella
anläggningstillgång
Förvärv av ﬁnansiella
anläggningstillgångar

Not 16

-2,9

-3,3

-2,7

-3,2

Förvärv av aktier och
andelar

Not 15

-58,9

0,0

-54,0

0,0

1,7

2,1

1,7

36,1

-256,0

-272,7

-145,9

-736,2

Försäljning av ﬁnansiella
anläggningstillgång
Medel från
investeringsverksamheten
Finansieringsverksamheten
Ökning/minskning av
långfristiga skulder

Not 24

-16,9

17,4

84,8

-58,9

Ökning/minskning av
checkkreditnyttjande

Not 25

-284,2

-81,6

0,0

-30,6

Ökning/minskning av
långfristiga fordringar

Not 17

0,0

-25,7

-8,3

-45,2

Ökning/minskning av
kortfristiga placeringar

Not 20

0,0

0,0

0,0

0,0

Medel från
ﬁnansieringsverksamheten

-301,1

-89,9

76,6

-134,7

Årets kassaﬂöde

-156,9

42,6

745,3

-171,8

157,1

114,5

218,2

390,0

0,2

157,1

963,5

218,2

Likvida medel vid årets
början
Likvida medel vid årets slut
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Balansräkning
Staden
2017-12-31

Staden
2016-12-31

0,0

0,0

Not 11,12,14

2 715,3

2 658,1

Not 13,14

90,4

79,8

505,7

-aktier och andelar

Not 15

513,1

454,1

57,7

-kapitalförvaltning

Not 16

206,9

204,2

206,9

-långfristiga fordringar

Not 17

66,3

Belopp i mnkr

Kommun Koncernen

Kommun Koncernen

2017-12-31

2016-12-31

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Immatriella
anläggningstillgångar,nyttjanderätt

3,8

4,0

Materiella anläggningstillgångar
-mark, byggnader och tekniska
anläggningar
-maskiner och inventarier

7 877,0

7 719,5
470,3

Finansiella anläggningstillgångar
3,7
204,2

102,7

93,9

3 628,5

3 490,1

Not 18

104,0

79,6

0,0

0,0

17,2

18,3

Kortfristiga fordringar

Not 19

153,1

148,9

311,3

310,3

Kortfristiga placeringar

Not 20

0,0

0,0

0,0

0,0

Summa anläggningstillgångar

58,0

8 717,3

8 459,7

Omsättningstillgångar
Exploateringstillgångar
Varulager

Kassa och bank
Summa omsättningstillgångar

SUMMA TILLGÅNGAR

76

79,6

0,2

157,1

963,5

218,2

257,4

385,6

1 368,0

626,3

3 885,8

3 875,7

10 085,3

9 086,0

2 495,3

2 431,5

4 055,1

3 873,7

236,2

63,8

1 144,3

213,8

- 8,7

0,0

-8,7

-54,6

2 722,9

2 495,3

5 190,7

4 032,9

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital

Not 21

Ingående eget kapital
Årets resultat
Direktbokning mot eget kapital
Summa eget kapital

AVSÄTTNINGAR
Avsättningar för pensioner

Not 22

215,4

196,7

215,6

197,0

Andra avsättningar

Not 23

6,5

7,0

232,7

202,2

221,9

203,8

448,3

399,2

Summa avsättningar
SKULDER
Långfristiga skulder

Not 24

199,8

Kortfristiga skulder

Not 25

741,2
941,1

3 885,8

3 875,7

Summa skulder

SUMMA SKULDER OCH EGET
KAPITAL

216,7

3 665,3

3 580,5

959,9

780,9

1 073,2

1 176,6

4 446,2

4 653,7

10 085,3

9 086,0

Ansvarsförbindelser
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Borgensförbindelser

Not 26

2 718,5

2 602,6

65,8

66,6

Ansvarsförbindelser pensioner

Not 27

645,4

656,6

645,4

656,6
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Noter
Noter till Resultaträkningen - (not 1-10) (mnkr)
Noter till Resultaträkningen - (not 1-10) (mnkr)
Not 1
Verksamhetens intäkter

Kommun
koncernen

Kommun
koncernen

2017-12-31 2016-12-31 2017-12-31

2016-12-31

Staden

Staden

Försäljningsmedel

21,3

21,8

21,3

21,8

Taxor och avgifter

159,3

201,7

447,7

420,0

Hyror och arrenden

73,4

69,7

801,7

868,8

226,8

239,2

226,8

239,2

56,6

50,4

57,1

49,0

190,7

67,9

190,7

67,9

Försäljning av anläggningstillgångar

0,2

0,3

940,6

2,3

Övrigt

0,0

0,0

41,8

8,8

728,2

651,0

2 727,7

1 677,8

Bidrag
Försäljning av verksamhet o entreprenad
Försäljning av exploateringsfastigheter

Summa

Not 2
Jämförelsestörande intäkter

Försäljningsintäkter exploatering

Kommun
koncernen

Kommun
koncernen

2017-12-31 2016-12-31 2017-12-31

2016-12-31

Staden

Staden

190,7

67,9

190,7

67,9

Försäljning av anläggningstillgångar

0,2

0,3

940,6

0,3

Reavinst kapitalförvaltning

1,7

2,1

1,7

2,1

Övrigt

0,0

0,0

0,0

0,0

192,6

70,2

1133,0

70,2

Summa
Not 3
Verksamhetens kostnader

Personalkostnader

Kommun
koncernen

2017-12-31 2016-12-31 2017-12-31

2016-12-31

Staden

-1 134,4

-1 068,0

-1 245,7

-1 187,9

Pensioner inkl särskild löneskatt

-110,0

-93,0

-125,0

-103,8

Konsulttjänst och inhyrd personal

-59,8

-52,3

-100,9

-52,3

-816,5

-829,8

-816,5

-829,8
-95,3

Köp av verksamhet
Bidrag och transfereringar

-84,2

-95,3

-84,2

Lokalhyror

-137,8

-134,6

-7,8

-72,0

Övriga driftskostnader

-257,2

-270,2

-863,1

-746,3

-2 599,8

-2 543,2

-3 243,2

-3 087,4

Summa
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Kommun
koncernen

Staden
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Not 4
Jämförelsestörande kostnader

Kommun
koncernen

Kommun
koncernen

2017-12-31

2016-12-31

-0,4
Staden

Kommun
0,0
koncernen

Kommun
-0,4
koncernen

2017-12-31 2016-12-31

2017-12-31

2016-12-31

Staden
Staden
0,0
-0,4
2017-12-31 2016-12-31
0,0
-0,4

Kommun
koncernen
0,0
2017-12-31
0,0

Kommun
koncernen
-0,4
2016-12-31
-0,4

Staden

Staden

2017-12-31 2016-12-31
Not 4
Reaförlust kapitalförvaltningen
Jämförelsestörande kostnader
Not 4
Jämförelsestörande kostnader
Reaförlust kapitalförvaltningen
Summa

0,0
Staden

Reaförlust kapitalförvaltningen

0,0

-0,4

0,0

-0,4

Summa

0,0

-0,4

0,0

-0,4

-0,4

0,0
Kommun
koncernen

-0,4
Kommun
koncernen

2017-12-31

2016-12-31

-105,7
Staden
-22,7

-302,7
Kommun
koncernen
-53,7

-271,9
Kommun
koncernen
-51,5

Nedskrivningar/Återförd
nedskr/Utrangeringar
Not 5

-1,1 2016-12-31
-22,4
2017-12-31

-14,1
2017-12-31

-9,4
2016-12-31

Summa
Fastigheter
Avskrivningar
Inventarier och maskiner
Not
6
Nedskrivningar/Återförd
nedskr/Utrangeringar

-132,9
-150,9
-109,7
-105,7
Staden
Staden
-22,1
-22,7
2017-12-31 2016-12-31
-1,1
-22,4

-370,5
Kommun
-302,7
koncernen
-53,7
2017-12-31
-14,1

-332,8
Kommun
-271,9
koncernen
-51,5
2016-12-31
-9,4

-109,7
-105,7
-132,9
-150,9
Staden
-22,1
-22,7
2017-12-31 2016-12-31
-1,1
-22,4

-302,7
-370,5

-271,9
-332,8

-53,7

-51,5

-14,1

-9,4

-150,9
-2 195,1-132,9-2 149,1

-370,5

-332,8

Not 5
Summa
Avskrivningar
Not 5
Fastigheter
Avskrivningar
Inventarier och maskiner

Fastigheter
Summa
Verksamhetens nettokostnader
Inventarier och maskiner
Nedskrivningar/Återförd nedskr/Utrangeringar
Not 6
Summa
Verksamhetens nettokostnad enl driftsredovisning
Bidrag
Verksamhetens nettokostnader
Försäljning av exploateringstillgångar
Not 6
Övriga intäkter
Verksamhetens
nettokostnad enl driftsredovisning
Personalkostnader
Verksamhetens nettokostnader
Bidrag
Försäkringsavgifter
mm

Försäljning
Internränta av exploateringstillgångar
Övriga
Verksamhetens
Övrigt intäkternettokostnad enl driftsredovisning
Personalkostnader
Bidrag
Summa
Försäkringsavgifter
mm
Försäljning av exploateringstillgångar
Internränta
Övriga intäkter
Övrigt
Personalkostnader
Försäkringsavgifter mm
Summa
Internränta
Not
7
Övrigt
Skatter
Summa
Not 7
Kommunalskatt prel utb innevarande år
Skatteprognos
innevarande år
Skatter
Slutavräkning föregående år
Not 7
Summa
Kommunalskatt prel utb innevarande år
Skatter
Skatteprognos innevarande år
Slutavräkning föregående år
Kommunalskatt prel utb innevarande år
Summa
Skatteprognos innevarande år
Slutavräkning föregående år
Summa

0,0
Staden

Staden

2017-12-31 2016-12-31
-109,7
Staden
-22,1

Staden

17,8
Staden
190,7
2017-12-31
0,0
-2 195,1
-49,2
Staden
17,8
-0,3
2017-12-31
190,7
38,0
0,0
-2 195,1
-6,3
-49,2
17,8
-2 004,4
-0,3
190,7

19,4
Staden
67,9
2016-12-31
0,7
-2 149,1
-14,3
Staden
19,4
0,4
2016-12-31
67,9
34,7
0,7
-2 149,1
-2,9
-14,3
19,4
-2 043,1
0,4
67,9

38,0
0,0

34,7
0,7

-6,3
-49,2

-2,9
-14,3

-0,3
-2 004,4

0,4
-2 043,1

38,0

34,7

-6,3

-2,9 Kommun
Kommun
Staden
Staden
-2 004,4
-2 043,1 koncernen koncernen
2017-12-31 2016-12-31 2017-12-31 2016-12-31
2 118,9
1 953,1
2 118,9
1 953,1
Kommun
Kommun
-9,7
-9,4 koncernen
-9,7 koncernen
-9,4
Staden
Staden
2,4
1,8
2,4
1,8
2017-12-31 2016-12-31 2017-12-31 2016-12-31
2 111,6
1 945,5
2 111,6
1 945,5
2 118,9
1 953,1 Kommun
2 118,9 Kommun
1 953,1
Staden
Staden
koncernen koncernen
-9,7
-9,4
-9,7
-9,4
2017-12-31 2016-12-31 2017-12-31 2016-12-31
2,4
1,8
2,4
1,8
118,9
2 111,6

953,1
1 945,5

118,9
2 111,6

953,1
1 945,5

-9,7

-9,4

-9,7

-9,4

2,4

1,8

2,4

1,8

2 111,6

1 945,5

2 111,6

1 945,5
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2017-12-31 2016-12-31 2017-12-31 2016-12-31
Inkomstutjämningsbidrag
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Strukturbidrag

Införandebidrag

156,2

164,3

156,2

164,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

8,1

0,0

8,1

Kommunal fastighetsavgift

52,1

50,0

52,1

50,0

Generella bidrag från staten

48,0

52,4

48,0

52,4

Regleringsavgift

-0,5

-1,6

-0,5

-1,6

-92,3

-47,3

-92,3

-47,3

-96,8
Staden

-82,2
Staden

Kommun
-96,8
koncernen

Kommun
-82,2
koncernen

Not
8
Kostnadsutjämningsavgift
Avgift till LSS utjämningen
Generella statsbidrag och utjämning

2017-12-31 2016-12-31 2017-12-31 2016-12-31
Summa
Inkomstutjämningsbidrag

66,8
156,2

143,8
164,3

66,8
156,2

143,8
164,3

Strukturbidrag

0,0

0,0

0,0

0,0

Införandebidrag

0,0

8,1

0,0

8,1

Kommunal fastighetsavgift

52,1

50,0

52,1

50,0

Generella bidrag från staten

48,0

52,4

48,0

52,4

Regleringsavgift

-0,5

-1,6

-0,5

-1,6

Kostnadsutjämningsavgift

-92,3

-47,3

-92,3

-47,3

Avgift till LSS utjämningen

-96,8

-82,2

-96,8

-82,2

66,8

143,8

66,8

143,8

Kommun
koncernen

Kommun
koncernen

Summa
Not 9
Finansiella intäkter

Staden

Staden

2017-12-31 2016-12-31 2017-12-31 2016-12-31
Ränteintäkter diverse

0,1

0,3

0,8

1,4

102,5

12,6

2,5

2,6

Avkastning extern kapitalförvaltning

1,1

1,5

1,1

1,5

Reavinst kapitalförvaltning

1,7

2,1

1,7

2,1

Borgensavgifter

4,1

4,3

0,0

0,0

Övrigt
Not 9

0,2

0,0

0,2

0,0

Utdelning

Finansiella intäkter
Summa
Ränteintäkter diverse
Not 10
Utdelning
Avkastning extern kapitalförvaltning
Finansiella kostnader
Reavinst kapitalförvaltning
Borgensavgifter

Kommun
Kommun
Staden
Staden
koncernen koncernen
109,6
20,8
6,1
7,7
2017-12-31 2016-12-31 2017-12-31 2016-12-31
0,1

0,3

102,5

12,6

0,8

1,4

2,5
2,6
1,1
1,5 Kommun
1,1 Kommun
1,5
Staden
Staden
koncernen koncernen
1,7
2,1
1,7
2,1
2017-12-31 2016-12-31 2017-12-31 2016-12-31
4,1
4,3
0,0
0,0

Övrigt
Räntekostnader;
lån och checkkredit

0,2
-0,7

0,0

0,2
-69,9

0,0
-74,4

Ränta/uppräkning pensionsavsättningar

-4,0

-1,6

-4,0

-1,6
-0,4

Reaförluster kapitalförvaltning

0,0

-0,4

0,0

Nedskrivning
kapitalförvaltning
Summa

0,0
109,6

0,0
20,8

0,0
6,1

0,0
7,7

Övrigt

-42,6

-1,2

-42,6

-1,2

Not 10
Summa

-47,3

-3,2

Finansiella kostnader

Staden

Staden

-116,6

-77,7

Kommun
koncernen

Kommun
koncernen

2017-12-31 2016-12-31 2017-12-31 2016-12-31
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Räntekostnader; lån och checkkredit

-0,7

0,0

-69,9

-74,4

Ränta/uppräkning pensionsavsättningar

-4,0

-1,6

-4,0

-1,6

Reaförluster kapitalförvaltning

0,0

-0,4

0,0

-0,4

Nedskrivning kapitalförvaltning

0,0

0,0

0,0

0,0

Övrigt

-42,6

-1,2

-42,6

-1,2

Summa

-47,3

-3,2

-116,6

-77,7

Noter till Balansräkningen och Kassaflödesanalysen -(not 11-27) (mnkr)
ÅRSREDOVISNING 2017 SUNDBYBERGS STAD

Not 11
Mark, byggnader och tekniska anläggningar

Staden

Staden

2017-12-31 2016-12-31

Kommun
koncernen

Kommun
koncernen

2017-12-31 2016-12-31

Bokfört
värde
1 jan
2658,1
2534,1
7719,5 (mnkr)
Notertill
tillBalansräkningen
Balansräkningen
ochKassaflödesanalysen
Kassaflödesanalysen
-(not
11-27)
Noter
och
-(not
11-27)
(mnkr)7322,0
Årets investeringar
Övertagande
Not 11
Avskrivningar
Utrangeringar
Mark, byggnader och tekniska anläggningar
Omflyttning till exploateringstillgångar
Försäljning
Bokfört värde 1 jan
Korrigeringar/Flyttningar
Årets investeringar

332,5

249,4

713,8

0,0

0,0

0,0

0,0

-109,7

-105,7

Staden3,7

-19,6
Staden

-316,8
Kommun
3,7
koncernen

-259,8
Kommun
-19,6
koncernen

0,0 2016-12-31
0,0
2017-12-31
-163,0
0,0
2658,1
2534,1
-6,3
0,0
332,5
249,4

678,3

0,0 2016-12-31
0,0
2017-12-31
-343,0
0,0
7719,5
7322,0
99,9
-1,5
713,8
678,3

Övertagande
Bokfört värde
Avskrivningar

0,0
2715,3
-109,7

0,0
2658,1
-105,7

0,0
7877,0
-316,8

0,0
7719,5
-259,8

Utrangeringar

3,7

-19,6

3,7

-19,6

Omflyttning till exploateringstillgångar

0,0

0,0

0,0

0,0

-163,0

0,0

-343,0

0,0

-6,3

0,0

99,9

-1,5

2715,3

2658,1

7877,0

7719,5

Försäljning
Korrigeringar/Flyttningar
Bokfört värde

Not 12
Spec. mark, byggnader och tekniska anläggningar

Staden

Staden

2017-12-31 2016-12-31
Markreserv samt markvärde
Verksamhetsfastigheter och pågående projekt
Fastigheter
för affärsverksamhet (VA Avfall Sopsug)
Not 12
Publika fastigheter
Fastigheter
för annanoch
verksamhet
Spec. mark, byggnader
tekniska anläggningar
Bokfört värde
Markreserv samt markvärde
Verksamhetsfastigheter och pågående projekt
Fastigheter för affärsverksamhet (VA Avfall Sopsug)
Not 13
Publika fastigheter
Fastigheter
förinventarier
annan verksamhet
Maskiner
och
Bokfört värde

Kommun
koncernen

Kommun
koncernen

2017-12-31 2016-12-31

134,4

147,2

1 122,4

1 154,2

2 086,5

1 968,8

2 739,5

2 026,4

0,0

139,4

221,9

187,4

453,1

362,7

41,3
Staden

39,9
Staden

3 693,8
Kommun
99,4
koncernen

3 988,8
Kommun
362,7
koncernen

2017-12-31
2 715,3 2016-12-31
2 658,1

2017-12-31
7 877,0 2016-12-31
7 719,5

134,4

147,2

1 122,4

1 154,2

2 086,5

1 968,8

2 739,5

2 026,4

0,0

139,4

221,9

187,4

453,1

362,7

41,3
Staden

39,9
Staden

3 693,8
Kommun
99,4
koncernen

3 988,8
Kommun
362,7
koncernen

2 715,3 2016-12-31
2 658,1
2017-12-31

7 877,0 2016-12-31
7 719,5
2017-12-31

Bokfört värde 1 jan

79,8

82,9

470,3

Årets investeringar

26,9

22,4

51,9

70,6

-22,1

-22,7

-53,7

-60,3

-0,3

-2,8

-0,5
Staden

Staden0,0

-0,3
Kommun
-0,5
koncernen

-2,8
Kommun
-0,9
koncernen

Avskrivningar
Not 13
Utrangeringar
Försäljning
Maskiner och inventarier
Korrigeringar/Flyttningar
Bokfört värde
Bokfört värde 1 jan
Årets investeringar

6,6 2016-12-31
0,0
2017-12-31
90,4
79,8

79,8
82,9

435,4

38,0 2016-12-31
28,2
2017-12-31
505,7
470,3

470,3
435,4

26,9

22,4

51,9

70,6

Avskrivningar

-22,1

-22,7

-53,7

-60,3

Utrangeringar

-0,3

-2,8

-0,3

-2,8

Försäljning

-0,5

0,0

-0,5

-0,9

6,6

0,0

38,0

28,2

90,4

79,8

505,7

470,3

Korrigeringar/Flyttningar
Bokfört värde
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Not 14

Ackumulerad avskrivning

Staden

Staden

2017-12-31 2016-12-31
Maskiner och inventarier
Not 14
Ack. anskaffningsvärde
Ack.
avskrivningar
enligt plan
Ackumulerad
avskrivning
Bokfört värde
Byggnader
Maskiner och inventarier

301,4

274,5

-211,0
-194,7
Staden
Staden
90,4
79,8
2017-12-31 2016-12-31

Ack. anskaffningsvärde

Kommun
koncernen

Kommun
koncernen

2017-12-31

2016-12-31

1334,5
Kommun
-828,8
koncernen
505,7
2017-12-31

1184,2
Kommun
-713,6
koncernen
470,3
2016-12-31

301,4
3 527,6

274,5
3 393,5

101334,5
021,4

91184,2
679,1

-211,0
-946,8

-194,7
-882,6

-828,8
-3118,9

-713,6
-3113,7

90,4
2 580,8

79,8
2 510,9

505,7
6 902,5

470,3
6 565,4

162,4
3 527,6
-27,9

183,8
3 393,5
-36,6
-882,6
147,2
2 510,9

1035,4
10 021,4
-60,9
-3118,9
974,5
6 902,5

1218,8
9 679,1
-64,6
-3113,7
1154,1
6 565,4

Ack. anskaffningsvärde

162,4

183,8

1035,4

1218,8

Ack. avskrivningar enlig plan

-27,9

-36,6

-60,9

-64,6

Bokfört värde

134,5

147,2

974,5

1154,1

enligtplan
plan
Ack. avskrivningar enlig
Bokfört värde
Byggnader
Mark
/ Markanläggning
Ack. anskaffningsvärde
Ack.
Ack. anskaffningsvärde
avskrivningar enlig plan
Ack. avskrivningar enlig plan
Bokfört värde
Bokfört värde

-946,8
134,5
2 580,8

Mark / Markanläggning

Not 15
Aktier och andelar

Staden

Staden

Kommun
koncernen

Kommun
koncernen

2017-12-31 2016-12-31 2017-12-31 2016-12-31
Aktier
Not 15
Sundbybergs stadshus AB
Norrenergi
AB
Aktier och andelar
Norrenergi & Miljö AB
Övriga aktier och andelar
Aktier
Andelar bostadsrättsföreningar

253,1

248,1
0,0
0,0
Kommun
Kommun
183,3
183,3
0,0
0,0
Staden
Staden
koncernen koncernen
19,0
19,0
0,0
0,0
2017-12-31 2016-12-31 2017-12-31 2016-12-31
3,5
3,4
3,5
3,4

Sundbybergs stadshus AB

54,1
253,1

0,3
248,1

54,1
0,0

0,3
0,0

Norrenergi
AB
Summa
Norrenergi & Miljö AB

183,3
513,1
19,0

183,3
454,1
19,0

0,0
57,7
0,0

0,0
3,7
0,0

3,5

3,4

3,5

3,4

54,1

0,3

54,1

0,3

513,1
Staden

454,1
Staden

Kommun
57,7
koncernen

Kommun
3,7
koncernen

Övriga aktier och andelar
Andelar bostadsrättsföreningar
Not 16
Summa
Kapitalförvaltning

2017-12-31 2016-12-31 2017-12-31 2016-12-31
Bankmedel
Not 16
Räntebärande värdepapper
Kapitalförvaltning
Aktiefonder
Summa
Nedskrivning
Bankmedel
Kapitalförvaltning totalt

Räntebärande värdepapper
Aktiefonder
Summa
Nedskrivning
Kapitalförvaltning totalt

79

0,0

0,3

0,0

0,3

142,8
Staden
64,1

140,0
Staden
63,9

142,8
Kommun
koncernen
64,1

140,0
Kommun
koncernen
63,9

206,9 2016-12-31
204,2 2017-12-31
206,9 2016-12-31
204,2
2017-12-31
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,3
0,0
0,3
206,9
204,2
206,9
204,2
142,8
140,0
142,8
140,0
64,1

63,9

64,1

63,9

206,9

204,2

206,9

204,2

0,0

0,0

0,0

0,0

206,9

204,2

206,9

204,2
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Not 17
Långfristiga fordringar

Staden

Staden

Kommun
koncernen

Kommun
koncernen

2017-12-31 2016-12-31 2017-12-31 2016-12-31
Kommuninvest

41,5

41,5

41,5

41,5

Norrenergi AB

0,0

0,0

0,0

0,0

Sopsug

41,9

41,9

0,0

0,0

Ursviks utjämningsfond

19,3

10,4

19,3

10,4

0,0

0,0

5,5

6,0

102,7

93,9

66,3

58,0

Kommun
koncernen

Kommun
koncernen

Övrigt

Summa
Not 18
Exploateringstillgångar

Staden

Staden

2017-12-31 2016-12-31 2017-12-31 2016-12-31
Exploateringsfastigheter

91,1

63,9

63,1

63,9

Avvecklingsutgifter exploatering

12,9

15,7

12,9

15,7

104,0

79,6

76,0

79,6

Kommun
koncernen

Kommun
koncernen

Summa
Avser Kabeln

Not 19
Kortfristiga fordringar

Staden

Staden

2017-12-31 2016-12-31 2017-12-31 2016-12-31
Kundfordringar

52,6

54,7

71,5

96,2

Förutbetalda kostn/upplupna intäkter

69,0

59,6

134,9

140,1

0,0

0,0

0,0

0,0

Fordringar mot Migrationsverket
Moms, affärsmässig
Moms, Ludvika
Fordringar mot staten
Övriga fordringar
Summa

3,4

6,1

16,4

24,1

28,1

24,2

28,1

24,2

0,1

4,1

0,1

4,1

0,1

0,2

60,4

21,6

153,1

148,9

311,3

310,3
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Not 21
Kommun
koncernen

Kommun
koncernen

2017-12-31 2016-12-31

2017-12-31

2016-12-31

2 495,3
2 431,5
Staden
Staden
236,2
63,8
2017-12-31
-8,7 2016-12-31
0,0

4 055,1
Kommun
koncernen
1 144,3
2017-12-31
-8,7

3 873,7
Kommun
koncernen
213,8
2016-12-31
-54,6

4 055,1
-0,8
1 144,3
-0,6
-8,7
5 190,7

3 873,7
-3,7
213,8
-0,4
-54,6
4 032,9

-0,8
-3,7
-0,8
- Ökade lönekostnader inom skola och förskola till följd av stadens
2017-2019 -0,6
-Renhållning/Avfall
-0,6tillväxt åren
-0,4
** Avser rättning från tidigare år avseende felaktig eliminering av uppskjuten skatt. 2016: -54,6
Summa
2 722,9
2 495,3
5 190,7
*** Överföring till Avfall och VA bolaget 2017: -8,7
* reservering av årets resultat 2015: 11,5 mnkr

-3,7

Eget kapital
Not 21
Ingående eget kapital
Eget kapital
Årets
resultat *
Direktbokning mot eget kapital **, ***
Därav:
Ingående eget kapital
-VA
Årets resultat *
-Renhållning/Avfall
Direktbokning mot eget kapital **, ***
Summa
Därav:
*-VA
reservering av årets resultat 2015: 11,5 mnkr

Staden

2 495,3
-0,8
236,2
-0,6
-8,7
2 722,9

Staden

2 431,5
-3,7
63,8
-0,4
0,0
2 495,3

- Ökade lönekostnader inom skola och förskola till följd av stadens tillväxt åren 2017-2019
** Avser rättning från tidigare år avseende felaktig eliminering av uppskjuten skatt. 2016: -54,6
*** Överföring till Avfall och VA bolaget 2017: -8,7

Not 22
Avsättning för pensioner

Staden

Staden

2017-12-31 2016-12-31
Not 22
Ingående
avsättning till pensioner exkl.ÖK-SAP
Avsättning för pensioner
Nya utbetalningar o övrigt
Intjänad förmånsbestämd ålderspension
Ingående avsättning till pensioner exkl.ÖK-SAP
Löneskatt
Ränta/uppräkning
Nya utbetalningar o övrigt
Summa avsättning till pensioner exkl.ÖK-SAP
Intjänad förmånsbestämd ålderspension
Löneskatt
Ingående
avsättning till pensioner ÖK-SAP
Ränta/uppräkning

Skuldförändring
Summa avsättning till pensioner exkl.ÖK-SAP
Löneskatt
Ränta/uppräkning
Ingående avsättning till pensioner ÖK-SAP
Summa
avsättning till pensioner ÖK-SAP
Skuldförändring
Löneskatt
Ränta/uppräkning
Summa
Summa avsättning till pensioner ÖK-SAP
Ingående avsättning förtroendevalda
Skuldförändring
Summa
Löneskatt
Summa
förtroendevalda
Ingåendeavsättningar
avsättning förtroendevalda
Skuldförändring
Löneskatt löneväxling
Löneskatt
Summa avsättningar förtroendevalda
Totala avsättningar pensioner
Aktualiseringsgrad: 94,0%
Löneskatt löneväxling
Överskottsfondens värde per 2017-12-31: 567 702 kr
Antal
0
Totalavisstidsförornaden:
avsättningar pensioner
Aktualiseringsgrad: 94,0%
Överskottsfondens värde per 2017-12-31: 567 702 kr
Antal visstidsförornaden: 0
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187,6
Staden

178,5
Staden

-5,4 2016-12-31
-3,9
2017-12-31
14,4
9,6
187,6
178,5
3,2
1,8
4,0
-5,4
203,7
14,4

1,6
-3,9
187,6
9,6

3,2
0,2
4,0

1,8
0,0
1,6

-0,2
203,7
0,0

0,2
187,6
0,0

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

0,0
0,0
0,2
0,2

0,0

0,0

0,0
203,8
0,0

0,0
187,8
0,2

8,3

7,5

2,1
203,8

0,6
187,8

0,5

0,2

10,9
8,3

8,3
7,5

2,1
0,8
0,5

0,6
0,7
0,2

10,9
215,4

8,3
196,7

0,8

0,7

215,4

196,7

-0,4
4 032,9

Not 23 Andra avsättningar
Ingående balans övrig avsättning
Ingående balansenl
övrig
avsättning
Skuldförändring
KPA
Skuldförändring
enl KPA
Uppskjuten skatteskuld
Uppskjuten skatteskuld
Övrigt

Staden
Staden
2017-12-31
2016-12-31
2017-12-31 2016-12-31
7,0
7,5
7,0
7,5
-0,5
-0,5
-0,5
-0,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
6,5

Övrigt
Totalta avsättningar
Totalta avsättningar

Not 23 Andra avsättningar

Staden

koncernen
2016-12-31
2016-12-31
7,5
7,5
-0,5
ÅRSREDOVISNING 2017 SUNDBYBERGS STAD
-0,5
195,2
195,2
0,0
0,0
202,2

5,1
232,7
232,7

7,0

2017-12-31 2016-12-31
Ingående balans övrig avsättning

-0,5
221,2
221,2
5,1

0,0
0,0
0,0
7,0

6,5

Staden

koncernen
2017-12-31
2017-12-31
7,0
7,0
-0,5

202,2

Kommun
koncernen

Kommun
koncernen

2017-12-31

2016-12-31

7,0

7,5

7,0

7,5

-0,5

-0,5

-0,5

-0,5

Uppskjuten skatteskuld

0,0

0,0

221,2

195,2

Övrigt

0,0

0,0

5,1

0,0

Totalta avsättningar

6,5

7,0

232,7

202,2

Kommun
koncernen
Kommun
koncernen
2017-12-31

Kommun
koncernen
Kommun
koncernen
2016-12-31

0,0
73,1
73,1
0,0

40,0
39,9
39,9
27,0

Skuldförändring enl KPA

Not 24 Långfristiga skulder
Not 24 Långfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut
Skulder till kreditinstitut
Anläggningsavgifter

Anläggningsavgifter
Exploateringsersättning
Exploateringsersättning
VA anslutningar; Stora Ursvik
VA
Stora Ursvik
VA anslutningar;
Ursvik
VA Ursvik Ursvik
Gata/Väg
Gata/Väg
Ursvik
Ursviks utjämningsfond
Ursviks
utjämningsfond
Övriga långfristiga
skulder
Not 24 Långfristiga skulder
Övriga
Summalångfristiga skulder
Summa
Skulder
Not
25 till kreditinstitut
Not
25
Anläggningsavgifter
Kortfristiga
skulder
Exploateringsersättning
Kortfristiga
skulder
VA anslutningar;
Stora Ursvik
VA Ursvik
Leverantörsskulder
Gata/Väg Ursvik
Leverantörsskulder
Checkkredit
Ursviks utjämningsfond
Checkkredit
Semesterlöneskuld
Övriga långfristiga skulder
Semesterlöneskuld
Individuell del av årets pensioner
Summa
Individuell
del av årets
pensioner
Upplupna kostnader
förutbet
intäkter
Upplupna
kostnader
förutbet
Diverse skulder, förvaltningarintäkter
Not 25 skulder, förvaltningar
Diverse
Moms, affärsmässig
Moms,
affärsmässig
Personalens
avdragna skatt
Kortfristiga skulder
Personalens
avdragna skatt
Arbetsgivaravgifter
Arbetsgivaravgifter
Upplupna avvecklingskostnader personal
Upplupna
avvecklingskostnader personal
Leverantörsskulder
Skatteskuld
Skatteskuld
Checkkredit
Övrigt
Övrigt
Semesterlöneskuld
Utgående
skuld
Utgående
skuld
Individuell
del av årets
pensioner
Beviljad checkredit
är 700
mnkr

Staden
Staden
Staden
Staden
2017-12-31
2016-12-31
2017-12-31 2016-12-31
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
40,0
0,0
73,1
73,1
0,0

40,0
39,9
39,9
27,0

0,0
0,0
0,0
68,7
68,7
58,1

0,0
0,0
0,0
68,7
68,7
58,1
Kommun
58,1
141,2
koncernen
141,2
3 665,3
2017-12-31
3 665,3

70,8
0,0
Kommun
0,0
17,0
koncernen
17,0
3 580,5
2016-12-31
3 580,5

27,0
38,9
38,9
70,8

0,0

3324,3

3346,6

0,0

40,0
0,0
40,0
Kommun
Kommun
Staden 73,1
Staden 39,9
koncernen
koncernen
73,1
39,9
Kommun
Kommun
Staden
Staden 27,0
koncernen 2016-12-31
koncernen
0,0
0,0
27,0
2017-12-31
2016-12-31
2017-12-31
2017-12-31 0,0
2016-12-31 38,9
2017-12-31 2016-12-31
0,0
38,9
149,0
162,1
204,1
305,8
68,7
70,8
68,7
70,8
149,0
162,1
204,1
305,8
207,8
492,0
5,0
282,0
58,1
0,0
58,1
0,0
207,8
492,0
5,0
282,0
64,2
62,0
75,1
71,2
0,0
0,0
141,2
17,0
64,2
62,0
75,1
71,2
41,0
37,2
41,0
37,2
199,8
216,7
3 665,3 37,23 580,5
41,0
37,2
41,0
221,2
140,9
371,9
293,6
221,2
140,9
371,9
293,6
14,2
10,0
14,2
10,0
14,2
10,0
14,2
10,0
2,2
15,3
2,2
15,3
Kommun
Kommun
2,2
15,3
2,2
15,3
18,1
17,5
18,1
17,5
Staden
Staden
koncernen koncernen
18,1
17,5
18,1
17,5
22,7
22,0
22,7
22,0
2017-12-31 2016-12-31 2017-12-31 2016-12-31
22,7
22,0
22,7
22,0
0,8
0,9
0,8
0,9
0,8
0,9
0,8
0,9
149,0
162,1
204,1
305,8
0,0
0,0
1,7
3,3
0,0
0,0
1,7
3,3
207,8
492,0
5,0
282,0
0,0
0,0
24,1
14,4
0,0
0,0
24,1
14,4
64,2
62,0
75,1
71,2
741,2
959,9
780,9
1073,2
741,2
41,0

959,9
37,2

Beviljad
checkredit
ärförutbet
700 mnkr
Upplupna
kostnader
intäkter
221,2
140,9
Genomsnittlig
upplåningsränta
2017-12-31 avseende centralkonto
på HB:
0,19%
Genomsnittlig
upplåningsränta
på HB:
0,19%
Diverse skulder,
förvaltningar 2017-12-31 avseende centralkonto
14,2
10,0
Moms, affärsmässig

2016-12-31
3346,6
3346,6
40,0

27,0
38,9
38,9
70,8

70,8
0,0
58,1
0,0
0,0
0,0
Staden
Staden
0,0
0,0
199,8
216,7
2017-12-31 2016-12-31
199,8
216,7
0,0

2017-12-31
3324,3
3324,3
0,0

780,9
41,0

1073,2
37,2

371,9

293,6

14,2

10,0

2,2

15,3

2,2

15,3

Personalens avdragna skatt

18,1

17,5

18,1

17,5

Arbetsgivaravgifter

22,7

22,0

22,7

22,0

Upplupna avvecklingskostnader personal

0,8

0,9

0,8

0,9

Skatteskuld

0,0

0,0

1,7

3,3

Övrigt

0,0

0,0

24,1

14,4

741,2

959,9

780,9

1073,2

Utgående skuld
Beviljad checkredit är 700 mnkr

Genomsnittlig upplåningsränta 2017-12-31 avseende centralkonto på HB: 0,19%
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Not 26
Borgensförbindelser

Staden
2017-12-31

Fastighets AB Förvaltaren

Staden

Kommun
koncernen

Kommun
koncernen

2016-12-31 2017-12-31 2016-12-31

1 129,4

1 129,4

0,0

0,0

23,3

23,3

0,0

0,0

300,0

383,3

0,0

0,0

64,0

64,0

64,0

64,0

1,8

2,6

1,8

2,6

Sundbybergs stadshus AB

1 200,0

1 000,0*

0,0

0,0

Summa

2 718,5

2 602,6

65,8

66,6

Norrenergi AB
Norrenergi & Miljö AB
Stiftelsen Parken
Sundbybergs bangolf

Sundbyberg stads ägarandel i Norrenergi & Miljö AB är 33,3%
(Solna stad 66,7%). *Stadens borgensförbindelse gentemot Sundbybergs stadshus AB avseende år 2016
har justerats, i jämförelse med årsredovisningen 2016, till 1 000 mnkr enligt beslut KS 0296/2016.

Not 27 Ansvarsförbindelser pensioner

Staden
2017-12-31

Staden

Kommun
koncernen

Kommun
koncernen

2016-12-31 2017-12-31 2016-12-31

Ingående ansvarsförbindelser pensioner

653,6

678,0

653,6

678,0

Utbetalningar o övrigt

-24,4

-26,7

-24,4

-26,7

-2,3

-4,8

-2,3

-4,8

Löneskatt
Ränta/uppräkning
Summa

Ansvarsförbindelser pensioner för förtroendevalda

14,9

7,1

14,9

7,1

641,7

653,6

641,7

653,6

Kommun
koncernen

Kommun
koncernen

Staden
2017-12-31

Staden

2016-12-31 2017-12-31 2016-12-31

Ingående ansvarsförbindelser pensioner

3,0

2,0

3,0

2,0

Skuldförändring

0,6

0,4

0,6

0,4

Löneskatt

0,1

0,6

0,1

0,6

Summa

3,7

3,0

3,7

3,0

Ansvarsförbindelse Kommuninvest
Sundbybergs stad har i november 2012 ingått en solidarisk borgen såsom för egen skuld
för Kommuninvest i Sverige AB:s samtliga nuvarande och framtida förpliktelser. Samtliga
kommuner som per 2017-12-31 var medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingått
ikalydande borgensförbindelser.
Mellan samtliga medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingåtts ett regressavtal
som reglerar fördelningen av ansvaret mellan medlemskommunerna vid ett eventuellt ianspråktagande
av ovan nämnd borgensförbindelse. Enligt regressavtalet ska ansvaret fördelas dels i förhållande till
storleken på de medel som respektive medlemskommun lånat av Kommuninvest i Sverige AB, dels
i förhållande till storleken på medlemskommunernas respektive insatskapital i Kommuninvest
ekonomisk förening. Vid en uppskattning av den finansiella effekten av Sundbybergs stads ansvar
enligt ovan nämnd borgensförbindelse, kan noteras att per 2017-12-31 uppgick Kommuninvest i
Sverige AB:s totala förpliktelser till 342 483 929 484 kronor och totala tillgångar till 349 243 746 321 kr.
Kommunens andel av de totala förpliktelserna uppgick till 1 439 401 696 kronor och andelen
av de totala tillgångarna uppgick till 1 462 752 716 kronor.
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Framtida hyresavgifter (avtalstid längre än 3 år)

Staden
2017-12-31

Staden

Kommun
koncernen

2016-12-31 2017-12-31

Kommun
koncernen
2016-12-31

Hyreskostnad förfaller inom 1 år

0,0

134,8

4,7

134,8

Hyreskostnad förfaller inom 2-5 år

0,0

445,4

175,4

445,4

Hyreskostnad förfaller senare än 5 år

0,0

616,1

238,7

616,1

Summa hyreskostnad

0,0

1 196,3

418,8

1 196,3
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Fem år i sammandrag
Fem år i sammandrag

2017

Befolkning, per 31 dec

2015

2014

2013

49 424

47 750

46 110

44 090

42 626

Antal
tillsvidareanställda

2 065

2 032

1 846

1 724

1 685

Primär
kommunalskattesats

18:90

18:90

18:88

18:88

18:88

Total
kommunalskattesats
(exkl. kyrkoavgift)

30:98

30:98

30:98

30:98

30:98

Kommunens
skattekraft i andel av
rikets
medelskattekraft (%)

109

109

108

110

111

Skatteintäkter (mnkr)

2 112

1 946

1 790

1 671

1 608

Generella statsbidrag
och utjämning (mnkr)

67

144

104

131

79

2 178

2 089

1 894

1 802

1 687

728

651

689

424

453

2 733

-2 694

-2 467

-2 276

-2 122

- 2 004

-2 043

-1 778

-1 852

- 1 669

Årets resultat; före
extraordinära poster
(mnkr)

236

64

135

2

31

Årets resultat; exkl
jämförelsestörande
poster (mnkr)

44

-6

-61

-34

-22

Investeringvolym;
nettoutgifter (mnkr)

359

272

384

484

409

Skuldsättningsgrad
(%)(skulder exkl
avsättningar /
tillgångar)

24

30

32

27

24

- 484

-574

-493

-402

-81

Soliditet I (%)(eget
kapital /tillgångar)

70

64

63

64

67

Soliditet II (%)(eget
kapital
- ansvarsförbindelse
pensioner / tillgångar)

53

47

46

45

46

Nettokostnadsandel I
(%)(verksamhetens
nettokostnader /
skatteintäkter och
utjämning)

92

98

94

103

99

Nettokostnadsandel II
(%)(som ovan: exkl
jämförelsestörande
poster)

101

101

104

105

102

Skatteintäkter, inkl
utjämning (mnkr)
Verksamhetens
intäkter (mnkr)
Verksamhetens
kostnader, inkl
avskrivningar (mnkr)
Verksamhetens
nettokostnader
(mnkr)

Rörelsekapital (mnkr)
(omsättningstillgångar
- kortfristiga skulder)
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Redovisningsprinciper
God redovisningssed och rättvisande bild
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med lagen
om kommunal redovisning och rekommendationer
från Rådet för kommunal redovisning (RKR).
• Intäkter redovisas när de är sannolikt att de ekonomiska tillgångarna kommer att tillgodogöras
kommunen och att intäkterna kan beräknas på ett
tillförlitligt sätt. Intäktsredovisningen följer RKR 18.1,
vilket innebär att bidrag redovisas i takt med att villkoren bedöms vara uppfyllda och bidraget bedöms
som säkert.
• Fordringar har tagits upp till de belopp varmed de
beräknas inflyta.
• Tillgångar och skulder har tagits upp till anskaffningsvärde.
• Periodiseringar av inkomster och utgifter har skett
enligt god redovisningssed.
• Värdering av kortfristiga placeringar har gjorts till
det lägsta av verkligt värde och anskaffningsvärde.

Avsättningar redovisas i balansräkningen när det finns
en befintlig förpliktelse. De största posterna utgörs av
pensionsavsättningar.

Kommunalskatt och utjämningssystem
Skatteintäkterna har periodiserats enligt rekommendation nr 4.2 från Rådet för kommunal redovisning.
Rådet är normgivande organ för det kommunala
redovisningsområdet. Inkomstårets redovisade skatteintäkter består av tre olika delar vilka specificeras i
särskild not.
Den första delen består av de preliminära månatliga
skatteinbetalningar som löpande kommer kommunen
tillgodo under inkomståret.
Den andra delen är en prognos för avräkningslikviden. Prognosen av den slutgiltiga skatten som ligger
till grund för avräkningslikvidens storlek baseras på
det slutliga taxeringsutfallet för föregående år multiplicerat med Sveriges kommuner och landstings
prognos av uppräkningsfaktorn för innevarande år.
Den tredje delen (som fastställs i december månad)
avser differensen mellan den slutliga taxeringen och

redovisade skatteintäkten för föregående inkomstår,
vilket innebär att justering görs i redovisningen året
efter inkomståret. För varje inkomstår redovisas således en justeringspost i anslutning till skatteintäkterna
som är hänförbar till föregående inkomstår.
Årets resultat har påverkats av en positiv slutavräkning avseende 2016 på 2,4 mnkr samt en negativ
prognos för slutavräkning 2017 på 9,7 mnkr (enligt
december prognos från SKL, cirkulär 17:68).

Redovisning av förutbetalda intäkter
Investeringsbidrag och gatukostnadsersättningar redovisas som en förutbetald intäkt bland de långfristiga
skulderna och periodiseras ut i resultaträkningen
utifrån anläggningarnas respektive nyttjandeperiod.

Exploatering, avsättningar, investeringsbidrag
mm
Enligt gällande redovisningsregler ska fastighet/mark
som är föremål för exploatering klassificeras om från
anläggningstillgång till omsättningstillgång i de fall
försäljning kommer att ske inom en två års period. När
omklassificering sker till omsättningstillgång/exploateringstillgång lyfts de ut ur anläggningsregistret. Tillgången genererar då inte heller några avskrivningar.
Ett tillgångskonto omfattar exploateringstillgångar
som ännu inte är slutreglerade.
Exploateringsavtalen innehåller ofta ett förskott
som entreprenören inbetalar till staden. Dessa förskott återfinns i balansräkningen på skuldsidan som
förutbetalda intäkter. Det är först när avtalet vunnit
laga kraft, tillträde till fastigheten sker och slutlikvid
erhålls från köparen som affären redovisas i resultaträkningen. Resultatet bokförs brutto med åtskillnad
av försäljningspris, bokfört värde, avvecklingskostnader samt eventuella kvarstående åtaganden. Nettot av
dessa fyra konton ger realisationsvinsten.
Avsättning för kvarstående/framtida exploateringsåtagande görs efter principen att åtaganden ska vara
känt till sin omfattning och även vara reglerat i avtal
med extern part.
Investeringsbidrag, anslutningsavgifter och gatukostnadsersättningar tas fr.o.m. 2013 upp som en
förutbetald intäkt och redovisas bland långfristiga
skulder och periodiseras över anläggningens nyttjandeperiod.
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Jämförelsestörande poster
Jämförelsestörande poster särredovisas när dessa
förekommer i not till respektive post i resultaträkningen. Som jämförelsestörande betraktas poster som är
sällan förekommande och dessutom redovisas alltid
kommunens realisationsvinster vid försäljning av
anläggningstillgångar, aktier och andelar, fastighetsförsäljningar samt kostnader och intäkter för tomtförsäljning i samband med markexploatering som
jämförelsestörande.

Pensioner, sociala avgifter, avsättningar och
avvecklingskostnader
Personalomkostnadspålägg har beräknats med 38,33
procent för anställda samt med 31,42 procent för
förtroendevalda.
Förpliktelser för pensionsåtaganden för anställda
i kommunen är beräknade enligt RIPS17. Pensioner
intjänade från och med 1998 redovisas som en avsättning i balansräkningen i enlighet med kommunalt redovisningsråd. De pensioner som intjänats före 1998
redovisas som ansvarsförbindelse. Årets avsättning
och särskild löneskatt har kostnadsbokförts.
Under 2014 har ett nytt pensionsreglemente, OPFKL, antagits av kommunfullmäktige. De nya bestämmelserna gäller för förtroendevalda som tillträder ett
uppdrag under den nya mandatperioden efter valet
2014 och vars uppdrag uppgår till minst 40 procent
av heltid. Det innebär således att förtroendevalda som
omfattas av tidigare bestämmelser även i fortsättningen kommer att omfattas av dessa.
Avsättningar redovisas i balansräkningen när det
finns en befintlig förpliktelse men där belopp eller
tidpunkt för betalning är osäker. Den största posten
utgörs av pensionsavsättningar.
Under 2016 ändrade staden bokföringen i balansräkningen avseende övertagande av anläggningstillgångar från avsättning till långfristig skuld.
I bokslutet 2005 avsattes 12,4 mnkr för förmodad
pensionsutbetalning till f.d. oppositionsråd som
avslutat sitt uppdrag i Sundbybergs stad. Avsättningen
är gjord utifrån försiktighetsprincip, dvs. den motsvarar högsta möjliga pensionskostnad enligt gällande
avtal. Enligt avtal har personen rätt till pension under
25 års tid (fram till 65 års ålder), såvida inte personen
får annat arbete. Vid annan anställning med lägre lön
betalar staden ut mellanskillnaden. Pensionskostna-
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den har betraktats som riskkostnad och avsatts vid det
tillfälle då risken kommit till stadens kännedom.

Periodiseringar; generellt
Leverantörsfakturor som kommer in efter årsskiftet, men som är hänförliga till redovisningsåret, har
bokförts och belastat årets redovisning. Likaså har
utställda fakturor efter årsskiftet som tillhör redovisningsåret fordringsbokförts och tillgodogjorts årets
redovisning. Leverantörsfakturasystemet med inskannade fakturor innebär att kvaliteten har höjts i periodiseringsarbetet.

Materiella anläggningstillgångar
Anläggningstillgångar har i balansräkningen tagits
upp till anskaffningsvärdet med avdrag för planenliga
avskrivningar. Avskrivningar av anläggningstillgångar
görs efter en egen bedömning av tillgångens nyttjande period. Viss vägledning finns i RKR:s skrift om
avskrivningar. Under 2014 har staden infört komponentavskrivningar för fastigheter, gator och parker.
Anläggningarna är fördelade på ett antal olika komponenter som skrivs av med olika avskrivningstider.
Anläggningarna har mellan 2 och 12 komponenter
och avskrivningstiden på dessa varierar mellan 5
och 70 år. På tillgångar i form av mark, konst och
pågående arbeten görs emellertid inga avskrivningar.
Anläggningstillgångarna har skrivits av varje månad.
Nya investeringar börjar skrivas av månaden efter
anskaffning. Internränta beräknas på bokfört värde
och har under 2017 uppgått till 1,75 procent. När verksamhet läggs ner utrangeras/nedskrivs de inventarier
som genererar avskrivningar såvida inte inventarierna
flyttats till annan verksamhet.
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Tillgångsslag

Avskrivningstid (år)

Markreserv samt markvärde

10,20,25,33,ingen

Verksamhetsfastigheter och pågående projekt

5,10,14,15,20,30,33,40,50,60, ingen

Publika fastigheter

7,10,15,20,30,33,50,70

Tillgångsslag
Fastigheter för annan verksamhet

Avskrivningstid
(år) ingen
5,10,14,20,25,33,50,

Inventarier

3,4,5,6,7,10

Komponenterna är framtagna utifrån erfarenhetsmässiga bedömningar
och diskussioner från en grupp bestående av chefer från driftsorganisationen, ekonomer och representanter från stadsledningskontoret.
Den projektspecifika komponentuppdelningen är gjord utifrån
respektive projektets komplexitet. De mest komplexa projekten
komponentuppdelas utifrån mängdförteckningen för projektet
Komponent
Avskrivnings-tid (år)
tillsammans
med erfarenhetsmässiga bedömningar och
schabloner.
Fastigheter
Platta-Stomme

60

Fasad, Yttertak, Ledningsnät, VS, Vent

40

Fönster, Papptak, Ledning, El. Porslin

30

Entrépartier, Vent aggregat, Storkök, Asfaltytor

20

Styr- och regler, Belysning, Inbrottslarm

15

Passagekontrollsystem

10

Gatumark
Slitlager-Huvudgata

7

Slitlager - Övriga

20

Bärlager/bitum bundet

30

Först.lag, undr först.lag

70

Trappor

25

Bro

25

Konstnärlig utsmyckning

20

Belysning, stolpe och kabl

20

Belysning, armatur

10

Övrig gatumark

15

Gatuträd

30

Traﬁkutrustning

15

Parkmark
Park-, lek- och gymutrustning

10

Slitlager o bärlager, hård

25

Veg.yta/gräs o träd

30

Växtbädd, planteringar

15

Toaletter

20

Ramp/Bro/Trappor

25

Övrigt t ex konstbevattning, staket

20

Belysning, stolpe och kabl

20

88

ÅRSREDOVISNING 2017 SUNDBYBERGS STAD

Komponent

Avskrivnings-tid (år)

Fastigheter
Platta-Stomme

60

Fasad, Yttertak, Ledningsnät, VS, Vent

40

Fönster, Papptak, Ledning, El. Porslin

30

Entrépartier, Vent aggregat, Storkök, Asfaltytor

20

Styr- och regler, Belysning, Inbrottslarm

15

Passagekontrollsystem

10

Gatumark
Slitlager-Huvudgata

7

Slitlager - Övriga

20

Bärlager/bitum bundet

30

Först.lag, undr först.lag

70

Trappor

25

Bro

25

Konstnärlig utsmyckning

20

Belysning, stolpe och kabl

20

Belysning, armatur

10

Övrig gatumark

15

Gatuträd

30

Traﬁkutrustning

15

Parkmark
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Park-, lek- och gymutrustning

10

Slitlager o bärlager, hård

25

Veg.yta/gräs o träd

30

Växtbädd, planteringar

15

Toaletter

20

Ramp/Bro/Trappor

25

Övrigt t ex konstbevattning, staket

20

Belysning, stolpe och kabl

20

Belysning, armatur

10
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Finansiella tillgångar

Redovisning av lånekostnader
I Stadshuskoncernen har lånekostnader på projekt
som överstiger 10 mnkr aktiverats. Förändrad redovisningsprincip
I samband med att VA- och avfallsverksamheten övergick till bolag, Sundbyberg Avfall och Vatten AB, ändrades
redovisning av periodens/årets resultat från att redovisas
som eget kapital till att redovisas som långfristig skuld.

Kommunens pensionsmedelsportfölj är klassificerad som
omsättningstillgång och värderad till det lägsta av anskaffningsvärdet och försäljningsvärdet.

Förklaringar av begrepp
Aktualiseringsgrad

Gränsdragning mellan kostnad och investering
Tillgångar avsedda för stadigvarande bruk eller innehav med en nyttjande period om minst 3 år klassificeras som anläggningstillgång om beloppet överstiger
gränsen för mindre värde. Gränsen för mindre värde
har satts till 1 prisbasbelopp.

Aktieutdelning
Aktieutdelning från stadens bolag har tidigare redovisats utifrån förväntat belopp. Från och med 2008
redovisas utdelningen enligt kontantprincipen, dvs.
när utdelningen inflyter till staden. Anledningen
till ändrad princip är att undvika avvikelser mellan
stadens och bolagens redovisning som uppstår när
utdelningen inte motsvarar det belopp som förväntats.
2017 fick staden en utdelning på 25 mnkr från Sundbybergs stadshus AB och 2,5 mnkr från AB Fortum.
En efterutdelning om 75 mnkr från Sundbybergs
stadshus AB, enligt § 5:1 lagen om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag, har erhållits. Utdelningen
har används till åtgärder inom ramen för kommunens
bostadsförsörjningsansvar som främjar integration och
social sammanhållning.

Sammanställd redovisning
I den sammanställda redovisningen ingår samtliga bolag och kommunalförbund där kommunen har minst
20 % inflytande. I kommunkoncernens redovisning
ingår Sundbybergs stadshus AB samt Norrenergi och
Miljö AB. Inga förändringar har skett under året i kommunkoncernens sammansättning.

Stadens ägarandel i bolag och kommunalförbund
•
•
•
•
•

Sundbybergs stadshus AB (100%)
Norrenergi och Miljö AB (33,3 %)
Norrvatten (14%)
Söderhalls renhållningsverk AB (10%)
Vårljus (3,25%)

Övertagande av tillgångar
När Sundbybergs stad övertar tillgångar redovisas
detta som en tillgång respektive en långfristig förutbetald
intäkt. Den långfristiga förutbetalda intäkten minskar i
samma takt som tillgången minskar.

Den andel av personakterna för anställd personal som
är uppdaterad med avseende på tidigare pensionsgrundande anställningar.

Anläggningstillgångar
Materiella – Fasta och lösa tillgångar för stadigvarande
bruk
som fastigheter, anläggningar, inventarier m.m.
Immateriella –Tillgång utan fysisk form.
Finansiella – Tillgång i form av aktier och andelar
samt långfristiga fordringar som är avsedda för stadigvarande bruk.

Avskrivningar
Planmässig värdeminskning av anläggningstillgångar
på grund av ålder och utnyttjande. Avskrivningstiden
är mellan 3 år för inventarier till
70 år för fastigheter. Avskrivningstiden ska återspegla
tillgångens
nyttjande period.

Balanskrav
Det statliga krav på kommuner som innebär att
kommunen ska ha sin ekonomi i balans. Detta innebär att budget ska upprättas där intäkterna överstiger
kostnaderna. Vid händelse av underskott ska detta
regleras/återställas med motsvarande överskott inom
en treårsperiod.

Balansräkning
Visar kommunens totala tillgångar, skulder, avsättningar och eget kapital på bokslutsdagen och hur det
har förändrats under året.

Borgensförbindelser
En borgensförbindelse innebär att någon annan än
den som har skulden förbinder sig att betala räntor
och amorteringar om inte låntagaren kan betala.
90

ÅRSREDOVISNING 2017 SUNDBYBERGS STAD

Eget kapital

Jämförelsestörande poster

Det egna kapitalet är totala tillgångar minus avsättningar och skulder (nettoförmögenhet).

Är kostnader och intäkter som inte tillhör den ordinarie verksamheten och som är viktiga att uppmärksamma vid jämförelser med andra perioder. Exempel är
markförsäljningar, exploateringsverksamhet och större
oförutsedda händelser.

Exploateringstillgångar
Tillgång av fastighet eller mark som beräknas avyttras/exploateras inom en tvåårsperiod. Köparen är en
extern exploatör som t ex planerar bygga bostäder på
denna mark.

Extraordinära poster
Extraordinära poster är intäkter eller kostnader som
inte ingår i stadens normala verksamhet. Posterna ska
vara omfattande och påverka årets resultat i betydande
utsträckning.

Finansförvaltning
Finansförvaltningen är stadens bankfunktion. Finansförvaltningen administreras av stadsledningskontoret
och lyder således under kommunstyrelsen. Stadens
intäkter såsom skattemedel vidareförmedlas internt
till nämnderna genom kommunbidrag. Även likviditetsplanering, extern upplåning och kapitalförvaltning
åligger finansförvaltningen.

Finansiella intäkter och kostnader
Poster som inte är direkt hänförliga till verksamheten,
t.ex. räntor, aktieutdelning, realisationsvinster/förluster, förvaltningsarvode m.m.

Finansnetto
Skillnaden mellan finansiella intäkter och kostnader.

Internränta
Kalkylmässig kostnad för det kapital som utnyttjas
inom verksamheterna och som nämnderna betalar till
stadens finansförvaltning. Varje investering genererar
internränta som betalas av nämnden under investeringens avskrivningstid. Internränta kan jämföras mot
låneränta. Internräntan uppgår för närvarande till 1,75
procent, vilket ska svara mot kostnaden för kommunens långfristiga upplåning.

Justerat resultat
I Sundbybergs stad används begreppet justerat resultat. Det är det resultat staden har om man bortser
för såväl extraordinära poster som övriga jämförelsestörande poster (däribland exploatering). Det är
ett resultatmått där intäkter och kostnader av tydlig
engångskaraktär exkluderats.
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Kassaflödesanalys
Kassaflödesanalysen visar i vilken utsträckning löpande verksamhet, investeringsverksamhet respektive
finansieringsverksamhet har genererat eller förbrukat
medel under året. Summeringen av de olika verksamheterna ger årets förändring av likvida medel, d v s
årets kassaflöde.

Kapitalförvaltning
Kapitalförvaltning är kommunens portfölj av aktier
och räntebärande fonder, med främsta syfte att bidra
till finansieringen av framtida pensionskostnader.

Kapitalkostnader
Benämning för internränta och avskrivningar.

Kommunbidrag
De ekonomiska medel nämnden tilldelas för att kunna
finansiera löpande verksamhet (driften). Kommunbidraget tillsammans med externa intäkter är de intäkter
som ska finansiera nämndens totala driftskostnader.

Kortfristiga fordringar och skulder
Fordringar och skulder som förfaller inom ett år.

Likviditet
Betalningsberedskap på kort sikt.

Långfristiga fordringar och skulder
Fordringar och skulder som har en förfallotid på mer
än ett år.

Nettokostnader
Nettokostnader är intäkter minus bruttokostnader.
Ett mått är att relatera nettokostnaderna mot skatter
och bidrag (s.k. nettokostnadsandel). Om detta mått
överstiger 100 procent innebär det att kommunens
skatter och bidrag inte räcker för att täcka kommunens
nettokostnader.
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Omsättningstillgångar
Tillgångar som snabbt kan omsättas till likvida
medel, exempelvis bank, kortfristiga placeringar och
kortfristiga fordringar. Fordringar som förfaller till
betalning inom ett år klassificeras som omsättningstillgångar.

Periodisering
Fördelning av kostnader och intäkter på den redovisningsperiod till vilken de hör för att ge ett rättvisande
resultat för den aktuella perioden.

Resultaträkning
Visar kommunens intäkter och kostnader samt
resultat och därmed hur årets förändring av det egna
kapitalet uppkommit. Förändringen av eget kapital är
förbindelselänken mellan resultat- och balansräkning.

Rörelsekapital
Omsättningstillgångar minus kortfristiga skulder.

Självfinansieringsgrad
Årets resultat plus avskrivningar i förhållande till årets
investeringar.

Skattekraft
Den kommunala beskattningsbara inkomsten per
invånare.

Skatteunderlag
Den totala beskattningsbara inkomsten i kommunen.

Skuldsättningsgrad
Skulder i förhållande till totala tillgångar. Anges både
inklusive och exklusive avsättningar.

Soliditet
Andelen eget kapital av de totala tillgångarna, d.v.s.
graden av eget finansierade tillgångar. Då kommunen
har stora ansvarsförbindelser för pensioner förekommer även soliditetsmått där det egna kapitalet minus
ansvarsförbindelse för pensioner sätts i relation till de
totala tillgångarna.
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