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1 Sammanfattning
EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna genomfört en granskning av stadens fortsatta expansion. Granskningens syfte har varit att bedöma huruvida det strategiska arbetet, som ligger till grund för beslut om stadens fortsatta expansion, är ändamålsenligt och omfattar en tillfredsställande intern kontroll.
Enligt befolkningsprognosen från juni 2017 förväntas befolkningen i Sundbybergs stad
öka från 47 750 invånare vid årsskiftet 2016/2017 till 77 500 invånare år 2031. Prognosen
baseras på att 15 615 nya bostäder antas ha blivit färdigställda till dess.
Den kraftiga expansion som planeras kommer att kräva en omfattande utbyggnad av infrastrukturen och av den kommunala verksamheten som ur ett ekonomiskt perspektiv ska
klaras av inom ramen för stadens finansiella mål för god ekonomisk hushållning. Stadens
tillväxt ska, enligt översiktsplan, ske på ett ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbart sätt.
Expansionen genomförs med stöd av stadens styrmodell och den ordinarie organisationen inklusive bolagskoncernen. Ansvarsfördelningen bedöms i huvudsak som tydlig och
framgår av nämndreglementen, bolagsordningar och ägardirektiv. Den fortsatta expansionen är i första hand en konsekvens av stadens vision, översiktsplan, riktlinjer för bostadsförsörjning och budget. Störst betydelse för den befolkningsökning som förväntas i
Sundbyberg har framdriften av detaljplaner med byggrätter.
Kritiska faktorer för att kunna genomföra expansionen på ett effektivt sätt är att det finns
uttryckliga mål och förutsättningar i form av en organisation med tydliga ansvar och roller,
väl fungerande ledning och styrning samt relevanta styrdokument, långsiktiga planer och
ändamålsenliga processer. Genomförandet ska samtidigt kännetecknas av uppföljning
och god intern kontroll.
Långsiktiga planer och prognoser (i ett femtonårsperspektiv) som är betydelsefulla för den
fortsatta expansionen utgörs av:
►
►
►
►
►
►

Bostadsförsörjningsprognos (bostadsbyggnadsprognos).
Befolkningsprognos.
Lokalbehovs- och lokalförsörjningsplan.
Personalförsörjningsplan (personalbehovspronos).
Investeringsplan.
Ekonomisk långtidsplan.

En iakttagelse är att i förhållande till ovanstående saknas f.n. en aktuell lokalförsörjningsplan. Samtidigt konstateras att implementeringen pågår av de principer för lokalförsörjning
som kommunstyrelsen beslutade om i maj 2017 tillsammans med utarbetandet av detaljerade riktlinjer. Arbetet med att ta fram en kompetensförsörjningsplan befinner sig i ett slutskede och kommer att vara färdigställt inom den närmaste tiden. Personalbehovsprognosen från 2014 som sträcker sig till 2023 har inte reviderats med hänvisning till att kommunstyrelsen bedömer den som fortsatt relevant. Det har inte i granskningen framgått att
en långsiktig investeringsplan eller investeringsprognos upprättas. En ekonomisk långtidsplan togs fram med konsultstöd under 2015. Av den framgår utmaningen att sluta det gap
som bedömdes uppstå fram till 2030 på grund av att kostnaderna förväntades öka mer än
intäkterna. Någon ny ekonomisk långtidsplan har därefter inte tagits fram. Intentionen från
kommunledningen är att få ta över analysmodellen för staden ska kunna göra egna eko-
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nomiska långtidsplaner. Det är enligt vår bedömning nödvändigt att staden kan göra återkommande ekonomiska långtidsprognoser inte minst för att kunna utvecklas strategier för
att hantera de utmaningar som kommer att bli en följd av expansionen.
Processer som är av stor vikt särskilt i samband med stadens expansion är samhällsbyggnadsprocessen och investeringsprocessen. De pågår för närvarande ett projekt för att utveckla och effektivisera samhällsbyggnadsprocessen. Av vad som framkommit i granskningen har dock ingen tidplan satts för när en reviderad process förväntas bli färdig.
I samband med att styrmodellen reviderades ersattes de tidigare principerna för större och
mindre investeringar av de principer för investeringar som infördes i styrmodellen fr.o.m.
2018. En slutsats är att principerna för investeringar inte definierar investeringsprocessen
i sin helhet och vilka krav på beslutsunderlag som ställs i olika skeden av processen. Enligt vår bedömning behöver riktlinjerna för investeringar kompletteras med att investeringsprocessen i sin helhet tillsammans med tillämpningsanvisningar definieras och fastställs.
Det saknas dessutom en tydlig transparens kring de prioriteringar som görs av investeringar i budgetprocessen. Ett arbete pågår för att ta fram tillämpningsanvisningar. En effektiv beredningsprocess för investeringar förutsätter att det tydligt har definierats vilka underlag som ska tas fram och hur de ska utformas.
Den interna kontrollen i förhållande till den pågående expansionen hanteras genom styrelsens och nämndernas samt bolagens internkontrollarbete. Några särskilda internkontrollåtgärder har inte vidtagits med anledning av den pågående expansionen. I granskningen
har framgått att nämndernas internkontrollplaner 2017 i begränsad utsträckning omfattar
processer som berörs av expansionen. Vår bedömning är att återkommande riskanalyser
av expansionen (stadsbyggnadsprocessen) bör göras på initiativ av kommunstyrelsen och
leda till att en internkontrollplan tas fram för processen.
I de beslutsunderlag som vi har tagit del av i samband med investeringsbeslut och beslut
om medfinansiering så redovisas risker i begränsad utsträckning och riskanalyser inte
alls. Någon samlad risk- och konsekvensanalys av stadens expansion har inte upprättats.
En bidragande orsak till att en sådan saknas kan vara att stadens expansion inte har hanterats som ett enskilt ärende som är analyserat och konsekvensbedömt utifrån ekonomi
och verksamhet. Den ekonomiska långtidsplanen som togs fram 2015 kan ses som en
form av ekonomisk konsekvensanalys. Den har dock inte redovisats som ett ärende till
fullmäktige.
I budgeten anges nämndernas mål och uppdrag. En iakttagelse är att genomförandet av
stadens intentioner med expansionen inte tydligt adresseras nämnderna i budgetens nuvarande målbild.
Uppföljning av expansionen och återrapportering till fullmäktige sker i huvudsak inom ramen för styrmodellen, d.v.s. i samband med tertialrapporter och i samband med årsbokslut. Uppföljningen som då görs avser i huvudsak projektens ekonomiska utfall i förhållande investeringsbudgeten. Det har inte framkommit i denna granskning att det har gjorts
någon samlad eller särskild återrapportering till fullmäktige av den pågående expansionen.
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En synpunkt på de finansiella målen är att självfinansieringsgraden1 fr.o.m. 2018 endast
relaterar till reinvesteringar. Enligt vår bedömning ger det en tydligare bild av investeringsutrymmet om självfinansieringsgraden avser investeringsverksamheten i sin helhet. Ett alternativ kan vara att dela upp självfinansieringsmålet i två mål ett som avser stadsutvecklingen (expansionen) och ett som avser övriga investeringar.
I granskningen har vi noterat och tagit del av kommunfullmäktiges beslut att upphäva sitt
tidigare beslut om att överlåta fastigheter med verksamhetslokaler till Lokalfastigheter.
Med anledning av vad som då framkommit bedömer vi att ärendet i samband med fullmäktiges beslut den 1 juli 2016 inte var tillräckligt utrett.
Målet är att exploateringsverksamheten över tid ska redovisa ett överskott. Hur resultatet
för exploateringsverksamheten faktiskt utvecklas har betydelse för finansieringen av expansionen och bör av den anledningen löpande följas upp.
Den sammanfattande bedömning är, att om det strategiska arbetet ska bli mer ändamålsenligt måste de planer/prognoser/processer som behövs för en kontrollerad expansion
kompletteras och samordnas tillsammans med en förbättrad uppföljning och intern kontroll
av expansionen.
Svar på revisionsfrågorna finns redovisade i avsnitt 10 ”Svar på revisionsfrågorna”.
Med utgångspunkt från det som framkommit i denna granskning lämnas följande rekommendationer:
► Stärk förutsättningarna för en tillräcklig intern kontroll av expansionen.
► Upprätta återkommande riskanalyser av expansionen i förhållande till mål, ekonomi
och verksamhet.
► Säkerställ att kommunfullmäktige ges en tillräcklig uppföljning/rapportering av expansionen i sin helhet och av stadsutvecklingsprojekten.
► Prioritera utvecklingen av samhällsbyggnadsprocessen och fastställ en tidplan för
utvecklingsarbetet.
► Säkerställ att ekonomiska långtidsplaner kan göras återkommande.
► Uppdatera personalbehovsprognosen och koordinera den med övrig långtidsplanering.
► Komplettera principer för investeringar med:
► Tydliga prioriteringsgrunder.
► Vilka underlag som ska ingå i beredning inför beslut om förstudie och genomförandebeslut.
► Processbeskrivning.
► Upprätta en långsiktig investeringsplan.
► Klargör att krav på att i beredningen av ärenden ska ingå väl underbyggda konsekvensanalyser.
► Överväg finansiella mål för investeringsverksamheten i sin helhet.
.

1

Självfinansieringsgraden av investeringarna mäter hur stor andel av investeringarna som kan finansieras med årets resultat plus avskrivningar.
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2 Inledning
2.1

Bakgrund

Sundbybergs stads expansion har varit exceptionellt kraftig de senaste fem åren, den
kraftigaste i Sverige. Prognoser visar att expansionen förväntas vara fortsatt mycket hög
även de kommande åren. Begreppet expansion står i det här sammanhanget för stark befolkningstillväxt, vilket ställer krav på utbyggnad av service till medborgarna, en fungerande infrastruktur och därmed en samordnad planering. En hög tillväxttakt kan innebära
betydande risker och svårigheter att uppnå fullmäktiges mål och en ekonomi i balans.
Expansionen innebär också en stor utmaning för stadens organisation. En god styrning
och uppföljning av stora utvecklingsprojekt i syfte att säkerställa att dessa drivs i enlighet
med gällande regelverk, avtal samt överenskommelser och med tillfredsställande insyn är
grundläggande.
Beslut rörande strategisk expansion, ex investeringar och organisatoriska satsningar,
måste bygga på en effektiv beredningsprocess, som i sin tur bygger på en tydlig riskanalys. Vidare är det av väsentlig betydelse att roller och ansvar inom den kommunala organisationen är tydliga samt att former för uppföljning och utvärdering är ändamålsenliga. Målet om god ekonomisk hushållning måste genomsyra beredning och underlag rörande fortsatt expansion. Det är väsentligt att en ändamålsenlig intern kontroll bibehålls och utvecklas i takt med att stadens olika verksamheter växer.
Stadens revisorer har i sin riskanalys identifierat att formerna för stadens fortsatta expansion är ett väsentligt område att granska.

2.2

Syfte

Granskningens syfte har varit att bedöma huruvida det strategiska arbetet, som ligger till
grund för beslut om stadens fortsatta expansion, är ändamålsenligt och omfattar en tillfredsställande intern kontroll.
2.2.1

Revisionsfrågor i kartläggningen

Följande revisionsfrågor har besvarats inom ramen för granskningen:
 Är roller- och ansvarsfördelning med avseende på strategisk expansion tydlig och
skapar den förutsättningar för en effektiv beredning av beslut?
 Finns långsiktiga planer som omfattar samtliga nämnders och berörda bolags ansvarsområden och som synkroniseras med varandra?
 Hur hanteras utmaningar vad gäller kompetensförsörjningen kopplat till detta specifika
område?
 Hur säkerställer staden att stadens policys- och styrdokument är relevanta och uppdaterade med avseende på stadens fortsatta expansion?
 Är riskanalyser som upprättas som underlag för politiska beslut med avseende på fortsatt expansion och tillväxt ändamålsenliga?
 Hur kvalitetssäkras avtal som ingås med externa parter, främst byggentreprenörer?
 Är kommunstyrelsens rutiner för uppföljning och återrapportering till fullmäktige av bedrivna projekt, med avseende på fortsatt expansion, ändamålsenliga?
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2.3

Revisionskriterier

 Kommunallagen.
Berörda styrdokument och beslut inom Sundbybergs stad, bland annat:






2.4

Översiktsplaner.
Budget samt flerårsplaner.
Stadens vision 2030.
Riskanalyser.
Ett stickprovsurval rörande beslut om fortsatt expansionsrelaterade investeringar,
verksamhetssatsningar etc.

Metod

Granskningen har genomförts med stöd av intervjuer och dokumentstudier. Följande har
intervjuats:











Ordförande, KS.
2:e vice ordförande, KS.
Vice stadsdirektör.
Stadsbyggnads- och exploateringschef.
Investeringscontroller.
Chef projektenheten.
Lokalstrateg, kommunledningskontoret.
Inhyrd lokalkonsult, tidigare tf. lokalkonsult.
Förvaltningschef, barn-och utbildningsförvaltningen.
Projektansvarig, mark- och infrastruktur.

Exempel på dokument som har granskats är:
 Sundbybergs stads styrmodell med principer för planering, uppföljning och ekonomistyrning.
 Sundbybergs stads budget 2017 med plan för 2018 och 2019 och budget 2018 med
plan för 2019 och 2020.
 Nämndernas verksamhetsplaner 2017.
 Ägardirektiv.
 Kommunstyrelsens och nämndernas reglementen.
 Delegationsordningar.
 Årsredovisning, tertialrapporter och uppföljningar.
 Nämndernas verksamhetsberättelser.
 Översiktsplan 2013 och förslag till översiktsplan 2030.
 Protokoll med underlag och handlingar.
 Samhällsbyggnadsprocess.
 Riktlinjer för bostadsförsörjning.
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3 Beslut och styrdokument relaterade till Sundbybergs stads expansion
3.1

Inledning

Sundbybergs stads expansion är i allt väsentligt en följd av beslut om stadens vision,
översiktsplan, riktlinjer för bostadsförsörjning och budget m.fl. Det finns inte ett ställningstagande i form av ett övergripande beslut om att staden ska växa i en definierad omfattning vad gäller t.ex. antalet invånare och antalet arbetsplatser.
I Sundbybergs stad finns ett flertal styrdokument som i varierande utsträckning har en styrande inverkan på expansionen. I detta avsnitt redovisas exempel på beslut och styrdokument som är styrande för stadens expansion. Redovisning gör inte anspråk på att vara
fullständig.

3.2
3.2.1

Kommunfullmäktige
Vision 2030

Kommunfullmäktige fastställde vision 2030 den 24 oktober 2016. Visionen - Sundbyberg
växer med dig - utgår ifrån tre kärnvärden: levande, nytänkande och tillsammans.
3.2.2

Vision Sundbybergs stadskärna 2020

För Sundbybergs stadskärna finns en vision framtagen som godkändes av kommunfullmäktige i februari 2010. Visionen utgör ett underlag för detaljplanering som anger inriktning och vilja till utveckling av de centrala delarna i Sundbyberg. För stadskärnan finns ett
planprogram som anger riktlinjer, mål och utgångspunkter för kommande detaljplanering.
3.2.3

Översiktsplan för Sundbybergs stad (2013)

Den nu gällande översiktsplanen2 antogs av kommunfullmäktige 25 mars 2013. Enligt
plan- och bygglagen ska det finnas en aktuell översiktsplan i varje kommun som omfattar
hela kommunen. Översiktsplanen ska ange inriktningen för den långsiktiga utvecklingen
av den fysiska miljön i hela kommunen. En översiktsplan är inte bindande, men ska ge
vägledning om hur mark- och vatten ska användas.
Sundbybergs stads översiktsplan (2013) utgår från stadens vision (Vision för Sundbyberg
2020) och god ekonomisk hushållning. Översiktsplanen är stadens viktigaste övergripande strategiska styrdokument. I översiktsplanen redovisas fem strategiska inriktningar
utifrån visionen.
 Målinriktad samverkan med gott bemötande över gränser, med delaktiga medbor-

gare och andra aktörer.
 Hållbar utveckling för god livsmiljö och folkhälsa.
 Resurseffektiv planering, genomförande och uppföljning.
 Tillväxt med nya bostäder, arbetsplatser och en välutvecklad infrastruktur.
 Kompetensförsörjning som ger möjligheter för livslångt lärande.
I översiktsplanen redovisas även ett antal viktiga områden att arbeta med för att prioritera
en hållbar utveckling. Hållbar samhällsutveckling. Innebär fokus tre perspektiv: social,
ekologisk och ekonomisk hållbarhet.
Ett förslag till ny översiktsplan har tagits fram; Översiktsplan för Sundbyberg, Sundbyberg 2030 – urbant och hållbart. Antagandet av översiktsplanen planeras till våren 2018.
2
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Av översiktsplanen framgår att antalet invånare i Sundbyberg var 39 539 den 31 december 2011. Befolkningen beräknades uppgå till mellan 50 000 och 60 000 invånare för perioden 2015–2020. En väsentlig förutsättning som anges i planen för befolkningstillväxten
är att det finns bostäder tillgängliga. Sundbyberg stad planerar därför för ca 8 800 fler bostäder till och med 2020.
När det gäller kostnadsutvecklingen så beräknas den öka successivt och följa intäktsutvecklingen över tid. I översiktsplanen anges att befolkningsökningen är en utmaning i sig
för staden. Den kommer att kräva stora investeringar framöver såväl i nyanskaffning som i
reinvesteringar. Investeringar i infrastruktur kan komma att innebära krav på att kommunerna tillsammans med stat och landsting gemensamt finansierar större projekt. För att
skapa ekonomiskt utrymme för investeringar måste staden begränsa kostnaderna för den
kommunala driften. Det innebär till exempel att årligen generera överskott och finna alternativa finansieringsformer för att möta ökade investeringsvolymer.
3.2.4

Översiktsplan för Sundbyberg, Sundbyberg 2030 - Utställningsförslag

I nuläget finns ett utställningsförslag till översiktsplan som efter utställningsperioden ska
antas av fullmäktige.
Förslaget till översiktsplan syftar till att förverkliga Vision 2030 som antogs av fullmäktige
under hösten 2016. Översiktsplanen innehåller målbilder och strategier som syftar till att
konkretisera Vision 2030. Följande fem målbilder anges:
 En sammanhållen stad.
 En plats för alla.
 Grönska och vatten av god kvalitet.
 Levande stadsrum.
 Den smarta staden.
Sammanlagt finns 31 strategier kopplade till målbilderna. Av utställningsförslaget framgår
stadens markanvändning med fokus på nedanstående utvecklingsområden:
 Nya stadskärnan.
 Hallonbergen och Ör.
 Rissne.
 Stora Ursvik.
 Enköpingsvägen.

Utställningsförslaget till översiktsplan hänvisar till stadens riktlinjer för bostadsförsörjning
för att beskriva målsättningar och tillvägagångssätt för bostadsförsörjningen. Vidare framgår inriktningar och åtgärder som ska bidra till att säkerställa social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet.
I förslaget till översiktsplan finns ett kort avsnitt som handlar om kommunal ekonomi. Där
hänvisas till att översiktsplanens strategier om att skapa förutsättningar för ett effektivt
markutnyttjande och nyttiggörande av goda kollektivtrafiklägen samt en tät stadsstruktur
är kostnads- och resurseffektiva lösningar. Tätare bebyggelsestrukturer med större befolkningsunderlag innebär att redan befintlig infrastruktur, som gator, fjärrvärme, kommunalt
vatten och avlopp m.m. kan tas tillvara i hög grad, liksom att kommunal service som skolor, kultur- och fritidsanläggningar, vårdcentraler m.m. kan utnyttjas mer kostnadseffektivt.
När det gäller nybyggnadsområden i Ursvik och utmed Enköpingsvägen kommer dock
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större investeringskostnader att krävas, t.ex. genom utbyggnad av nya gator, flytt och dragande av nya ledningar, nya skolor/förskolor, idrottsanläggningar m.m. Bedömningen görs
att dessa kostnader på längre sikt kan kompenseras genom nya invånare men även att
försäljning av byggbar mark i attraktiva lägen kan bidra till medfinansiering av kostnaderna.
All fysisk planering i Sundbyberg ska utgå från översiktsplanen. Översiktsplanen är ett
strategiskt dokument, till stöd för stadens olika nämnder och bolag som tillsammans ansvarar för stadens utveckling. Översiktsplanens efterlevnad kopplas till stadens styrmodell
och planerings- och uppföljningsprocess.
3.2.5

Riktlinjer för bostadsförsörjning i Sundbybergs stad

Riktlinjerna fastställdes av fullmäktige den 30 oktober 2017. Enligt lagen om kommunernas bostadsförsörjningsansvar (SFS 2000:1383) ska varje kommun planera för bostadsförsörjningen och att detta ska ske genom antagna riktlinjer. Riktlinjerna ska antas av
kommunfullmäktige under varje mandatperiod och innehålla följande uppgifter:
 Kommunens mål för bostadsbyggande och utveckling av bostadsbeståndet.

Sundbybergs stad redovisar i riktlinjerna 6 mål för bostadsförsörjningen. Ett av
målen är att: Sundbyberg ska bidra till regionens tillväxt genom ett fortsatt tillskott på bostäder.
 Kommunens planerade insatser för att nå uppsatta mål.
 Stadens tillvägagångssätt redovisas under följande rubriker; översiktsplanering,
markpolitik och riktlinjer för markanvisning, ägardirektiv för Förvaltaren, lokalförsörjning, samverkan, marknadsföring, omvärldsbevakning och uppföljning.
 Hur kommunen tagit hänsyn till relevanta nationella och regionala mål, planer och
program som är av betydelse för bostadsförsörjningen,


Utgångspunkten för stadens riktlinjer är att beskriva nuläget och behovet av bostäder i
Sundbybergs stad fram till 2030 (2031). Riktlinjerna hänvisar till att staden genom vision
2030 har ett uttalat mål att främja en fortsatt befolkningstillväxt vilket i sin tur är styrande
för stadens bostadsförsörjningsarbete.
En hänvisning görs i riktlinjerna till Sundbybergs lokalbehovsplan i vilken utbudet och behovet av service i olika områden kartläggs.
Enligt befolkningsprognosen i riktlinjerna för bostadsförsörjning anges att staden kan
komma att ha upp till 77 000 invånare år 2030. Prognosen är byggbaserad d.v.s. utgår
från ett antagande av hur många bostäder som kommer att produceras under planperioden.
År 2015 fanns det ca 22 000 bostäder i Sundbyberg. Totalt antas ca 15 000 bostäder färdigställas i staden under perioden 2017–2031, d.v.s. i genomsnitt 1 000 bostäder per år. I
riktlinjerna redovisas att utifrån Länsstyrelsens uppskattning av stockholmsregionens behov av årligt bostadstillskott på 16 000 bostäder beräknas Sundbyberg behöva bidra med
600 bostäder per år.
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3.2.6

Riktlinjer för markanvisningar

Fullmäktige antog den 1 februari 2016 ”Riktlinjer för markanvisningar”. Enlig 2 § Lag om
riktlinjer för kommunala markanvisningar3 ska en kommun anta riktlinjer för markanvisningar. Riktlinjerna ska innehålla kommunens utgångspunkter och mål för överlåtelser eller upplåtelser av markområden för bebyggande, handläggningsrutiner och grundläggande villkor för markanvisningar samt principer för markprissättning.
Av tjänsteskrivelsen framgår att marktilldelning ska kännetecknas av transparens och att
Sundbybergs stad ska sträva efter att det som byggs i staden ska vara ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbart. Vidare framhålls att markanvisningsavtalens innehåll är viktiga
för att exploateringsprojekten ska kunna ge ett positivt ekonomiskt resultat. Obebyggd
mark som ägs av stadens bolag omfattas inte av riktlinjerna.
Stadens riktlinjer för markanvisningar och exploateringsavtal ska tillsammans med översiktsplanen ligga till grund för förfarandet då staden vill exploatera på egen mark. Vid
överlåtelser och upplåtelser av mark är de vanligaste metoderna; anbudsförfarande, direktanvisning och markanvisningstävling. Direktanvisning har hittills varit vanligast i staden. Vid varje markanvisning ska staden göra en bedömning om vilken metod som ska
användas.
Sammanlagt finns det 20 riktlinjer avseende markanvisning. Exempel på riktlinjer är:
 Sundbybergs stad ska arbeta för att exploateringsprojekten ska ge ett positivt ekonomiskt resultat.
 Sundbybergs stads markpris ska utgå från oberoende och aktuella marknadsprisvärderingar. Värderingen bör vara max 3 månader gammal när markanvisningsavtal sluts.
Av riktlinjerna framgår beroende på ändamål om marken ska försäljas eller upplåtas med
tomträtt.
3.2.7

Avtal om finansiering och samverkan för utbyggnaden av Tvärbana Norr
Kistagrenen

Fullmäktige godkände den 21 september 2015 avtal om finansiering och samverkan för
utbyggnaden av Tvärbana Norr Kistagrenen mellan Sundbybergs stad och AB SL. Stadens kostnadsåtagande, enligt vad som framgår av protokollet, är beräknat till 117 miljoner kronor i prisnivå juni 2014. I avtalets bilaga 4 framgår att Sundbybergs medfinansiering motsvarar 13 % av kostnaden för Trafikanläggningen genom Sundbyberg. Medfinansiering består dels av bidrag (41,5 mnkr), dels av kontanta medel och begränsas av ett tak
och ett golv.
I mars 2016 beslutade fullmäktige om en revidering av avtalet. Revideringen föranleddes
av att Stockholms läns landsting beslutat om en ny investeringsprocess.
Den 29 januari 2018 godkände fullmäktige genomförandeavtalet mellan Sundbybergs
stad och AB Storstockholms Lokaltrafik för att bygga ut tvärbana i Rissne och Ursvik. Stadens kostnadsåtagande i och med tecknandet av genomförandeavtalet är beräknat till
3

En markanvisning utgör en överenskommelse mellan en kommun och en byggherre s om ger denne ensamrätt att under
två år och under givna villkor förhandla med kommunen om överlåtelse eller upplåtelse av ett visst av kommunen ägt markområde för bebyggande.
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186,8 miljoner kronor. Av dessa är 98,5 mnkr medfinansiering till trafikförvaltningen med
en årlig kostnad i stadens resultaträkning på 5,1 mnkr, vid ett index på 2 procent, från och
med 2018. Resterande 95 mnkr avser stadens egna anläggningar med kapitaltjänstkostnader på 5,5 mnkr per år, från och med att tillgångarna aktiveras.
3.2.8

Medfinansieringsavtal mellan Sundbybergs stad och Trafikverket om utbyggnad av Mälarbanan genom Sundbybergs centrum

Den 25 mars 2013 godkände kommunfullmäktige ett medfinansieringsavtal med Trafikverket, för att lägga järnvägen genom centrala Sundbyberg i en tunnel. Stadens medfinansiering på totalt 800 mnkr (i prisnivå 2012–04) består dels av åtgärder som staden själv genomför och finansierar, dels genom att betala 450 mnkr till Trafikverket. Det fasta medfinansieringsbeloppet 450 mnkr betalas under en femårsperiod med början från byggstartsåret. Årsbeloppen räknas om med SCB:s entreprenadindex E84 (numera index E11).
Kommunstyrelsen beslutade den 13 november 2017 att gå vidare med framtagning av ett
planprogram för en förlängning av tunneln med 265 meter. Den 18 december 2017 godkände fullmäktige ett tillägg till medfinansieringsavtalet med Trafikverket. Merkostnaden
för förlängningen av tunneln bekostas i sin helhet av Sundbyberg stad med ett fast belopp
om 321 mnkr i prisnivå 2017–09. Ersättningen ska räknas om med index E11. Beloppet
betalas i sin helhet senast två år efter det att permanent fyrspårsanläggning är i drift. Av
tjänsteskrivelsen framgår att stadsledningskontoret konstaterar att finansiering kommer att
kräva förstärkt resultat vid bibehållen budget 2018 och framåt. Vidare konstateras att förstärkning kan efter prövning ske genom utdelning från bolagskoncernen och att stadens
utgifter kommer att mötas av framtida exploateringsintäkter.
Av fullmäktiges beslut framgår att finansiering av kostnaderna avseende 2017 och 2018
belastar finansförvaltningen. Kostnaderna för kommande år behandlas i budget för 2019.
Upplösningstakten för bidraget är högst 25 år. Enligt en beräkning som gjorts i ärendet
kommer den totala medfinansieringen fr.o.m. 2018 belasta resultatet med 46,2 mnkr inklusive finansiell kostnad för indexuppräkningen (vid ett index på 2 procent).
I ärendet konstateras även att det kvarstår detaljplanearbeten för staden, vilket kommer
att leda till ytterligare investeringar. I planärenden inom influensområdet där utvecklingsprojekt initieras av privata aktörer ska därför särskilda avtal tecknas om villkoren för upprättandet och genomförandet av ny detaljplan. Ett sådant avtal innehåller förutom sedvanliga villkor för planförfarandet och direkta exploateringskostnader inom planområdet även
överenskommelse om medfinansiering av projektets indirekta exploateringskostnader för
järnvägstunneln.
3.2.9

Riktlinjer för exploatörernas och fastighetsägarnas medfinansiering av
stadskärnans förnyelse

I och med att staden i avtal med Trafikverket säkerställt att järnvägen kan uppgraderas till
fyra spår förlagda i tunnel med ett nytt resecentrum ges helt nya förutsättningar för stadsutvecklingen i centrala Sundbyberg. Dels frigörs mark över och i anslutning till järnvägen
för stadsutveckling, dels förändrar tunnelläget de miljömässiga förutsättningarna för nya
bostäder och arbetsplatser inom det område som berörs. Av den anledningen anser staden att fastighetsägare (fastighetsutvecklare/exploatörer) som initierar nya detaljplaner
inom influensområdet ska bidra till stadens merkostnader för att förlägga järnvägen i tunnel genom centrala Sundbyberg.
Kommunfullmäktige fastställde den 1 februari 2016 riktlinjer för exploatörernas och fastighetsägarnas medfinansiering av stadskärnans förnyelse. Medfinansieringen är kopplad till
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tillkommande byggrätter för bostadsrätter/ägarlägenheter (2 000 kr/kvm), hyresrätter (500
kr/kvm), kontor (1 000 kr/kvm) och handel (från fall till fall) med ett pris per kvm ljus BTA 4.
För avtal som ingås i ett tidigt skede utgår rabatter som trappas ned under en femårsperiod.
3.2.10 Klimat- och hållbarhetspolicy
Den 27 maj 2013 antog kommunfullmäktige en klimat- och hållbarhetspolicy. Policyn
skulle ha upphört att gälla den 31 maj 2017 men giltighetstiden har förlängts till den 31 december 2018. Kommunstyrelsen har samtidigt fått i uppdrag att utvärdera klimat- och hållbarhetspolicyn.
Av policyn framgår det övergripande målet om att staden ska vara ett ekologiskt hållbart
samhälle, vad det innebär och hur det ska uppnås. Årligen ska policyn följas upp utifrån
14 indikatorer fördelade på kommunen som geografiskt område och på den kommunala
organisationen.
Miljöarbetet förväntas ingå som en naturlig del i den ordinarie verksamheten och vara integrerat i stadens ordinarie budget- och uppföljningsprocess.
3.2.11 Riktlinjer för grönytefaktor på kvartersmark
Kommunfullmäktige antog i oktober 2017 riktlinjer för grönytefaktor. Syftet med grönytefaktorn som används i detaljplaneprocessen är att garantera att kvartersmark anläggs i
enlighet med Sundbybergs stads ambitioner och riktlinjer för klimatanpassning, dagvattenhantering och grönstruktur. Grönytefaktorn innebär att minst 0,6 ska uppnås på kvartersmark.
3.2.12 Näringslivspolicy
Gällande näringslivspolicy fastställdes den 29 september 2017 av fullmäktige. I policyn
anges stadens riktlinjer i näringslivsfrågor med syfte att skapa goda förutsättningar för ett
gott företagsklimat. Sju prioriterade områden med förhållningssätt ingår i policyn.
3.2.13 Andra beslut av fullmäktige
Fullmäktige beslutar när det gäller den pågående expansionen om detaljplaner, exploateringsavtal, markanvisningsavtal och fastighetsförsäljningar.

3.3
3.3.1

Kommunstyrelsen
Principer för lokalförsörjning och lokalförsörjningsprocess

Fullmäktige beslöt i juni 2016 att ge kommunstyrelsen i uppdrag att tillsammans med bolagskoncernen att utarbeta och besluta om en ny lokalförsörjningsprocess samt ett ramverk för bl.a. kvalitetskrav på verksamhetslokaler.
Principerna för lokalförsörjning har antagits av kommunstyrelsen och gäller fr.o.m. 2 maj
2017. Syftet med principerna och lokalförsörjningsprocessen är att säkerställa en kostnadseffektiv och ändamålsenlig lokalförsörjning i staden. Dokumentet omfattar tre perspektiv på lokalförsörjning:
 Strategiska och styrande utgångspunkter för lokalförsörjning.
 Riktvärden och kvalitetskrav som ska gälla vid planering av lokaler.
4

Med ljus BTA menas vanligen bruttoarea ovan mark. Ljus BTA är dock inget standardiserat begrepp.
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 Ansvar och arbetssätt i stadens lokalförsörjningsprocess.

Viktiga ledord för lokalförsörjningen som lyfts fram i principerna är helhetssyn och koncerntänk samt god ekonomisk hushållning. Enligt ansvarsfördelningen är det kommunstyrelsen som svarar för stadens beställningar av verksamhetslokaler. Lokalfastigheter i
Sundbyberg AB (Lokalfastigheter) är byggherre, fastighetsägare och hyresvärd. Stadens
nämnder, via kommunstyrelsen, är hyresgäster till Lokalfastigheter. Hyresförhållandet regleras via hyresavtal mellan bolaget och kommunstyrelsen. Till kommunstyrelsens ansvar
hör också att leda och samordna lokalplaneringen inom nämndsorganisationen, samt säkerställa att effektiva incitament, styrdokument och arbetssätt etableras. Nämnderna är
ansvariga för att lyfta sina behov av lokaler, och att i samverkan med kommunstyrelsen
och Lokalfastigheter delta i arbetet med lokalförsörjning. Underlaget till lokalbehovsplanen
lämnas in från respektive förvaltning utifrån en gemensam mall. Nämndernas behovsprognoser för lokaler ska utgå från stadens senaste framtagna befolkningsprognos och beslutad översiktsplan.
I dokumentet beskrivs lokalförsörjningsprocessen som startar med framtagande av lokalbehovsplan och slutar med godkännande av slutrapport. Stadens långsiktiga lokalbehov
redovisas i lokalbehovsplanen som årligen ska revideras och fastställs av kommunstyrelsen. Utifrån lokalbehovsplanen och tidigare fattade beslut om lokalförsörjning tas den
samlade lokalförsörjningsplanen fram inför den årliga budgetberedningen. Lokalfastigheter är ansvariga för sammanställningen av lokalförsörjningsplanen. Lokalförsörjningsplanen ägs av kommunstyrelsen.
För närvarande pågår arbetet med att ta fram kompletterande mer detaljerade riktlinjer till
principerna för lokalförsörjning samtidigt med implementering av principerna i stadens organisation.
3.3.2

Lokalförsörjningsplan 2016–2020

Den nuvarande lokalförsörjningsplanen upprättades och beslutades (2016-04-11) enligt
den ordning som gällde innan nuvarande principer och lokalförsörjningsprocess godkändes av kommunstyrelsen. Planen beskriver framtida behov av verksamhetslokaler utifrån
stadens befolkningstillväxt. Lokalförsörjningsplanen upprättas årligen och ska utgöra ett
planeringsinstrument för politiska prioriteringar och beslut samt underlag för budget och
framtida investeringsärenden.
I planen 2016–2020 beskrivs även behov på lång sikt till och med år 2030. Befolkningsutvecklingen5 ligger som grund för att beräkna behovet av verksamhetslokaler för perioden
fram till 2020. Enligt planen är det av största vikt att det finns en långsiktig planering för
vilka lokaler som behövs samt att staden har ett effektivt lokalutnyttjande.
I lokalförsörjningsplanen beskrivs befintligt lokalbestånd, lokalförsörjningsbehov (2015–
2030) och pågående projekt. I en bilaga till planen redovisas lokalbehov per verksamhetsområde.
3.3.3

Befolkningsprognos 2017–2031

På uppdrag av stadsledningskontoret har WSP Analys & Strategi tagit fram befolkningsprognos 2017–2031 (juni 2017). Prognosen görs dels för kommunen i sin helhet, dels för

5

Bostadsbyggnads- och befolkningsprognoser som utgör underlag för lokalförsörjningsplanen har inte beaktat nedgrävningen av järnvägen genom centrala Sundbyberg.
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kommundelarna. I centrala Sundbyberg sker ytterligare en uppdelning på delområden av
prognosen.
Enligt prognosen beräknas befolkningen i Sundbyberg uppgå till 77 500 år 2031. Befolkningsprognosen har i stor betydelse för hur efterfrågan på kommunala tjänster kommer att
utvecklas.
3.3.4

Bostadsbyggnadsprognos

Det som kallas bostadsbyggnadsprognos är egentligen inte en självständig prognos utan
ett antagande om de bostäder som kommer att byggas. Materialet sammanställs av exploateringsenheten på stadsledningskontoret och används för att kunna beräkna en befolkningsprognos.

3.4

Bedömning

Stadens fortsatta expansion är inte en konsekvens av att fullmäktige i ett beslut har definierat en viss omfattning på expansionen uttryckt som ett målvärde för t.ex. antal invånare,
färdigställda bostäder eller antal arbetsplatser. Snarare är expansionen en följd de ambitioner som framgår av visionen, översiktsplanen (2013) och riktlinjerna för bostadsförsörjning. Översiktsplanen visar på att Sundbybergs stad fram till 2020 planerar för en relativt
stor befolkningstillväxt och tillkomst av nya bostäder.
Enligt översiktsplanen förväntas stadens kostnader och intäkter över tid att utvecklas i
jämna steg. Det förs också ett allmänt resonemang i översiktsplanen om att det behövs
stora investeringar och att stadens kostnader för den kommunala driften behöver begränsas så att utrymme skapas för finansiering av investeringarna. Översiktsplanen innehåller
i detta avseende ingen ekonomisk konsekvensanalys. Översiktsplan 2030 (utställningsförslag) berör i än mindre utsträckning konsekvenserna för den kommunala ekonomin.
I översiktsplanen framgår mål och strategier för hur den fysiska miljön ska utvecklas. Därför är det också viktigt att det finns en återkommande uppföljning av genomförandet av
översiktsplanen. Vi har inte noterat att någon sådan uppföljning till fullmäktige har gjorts
under senare år. Det framgår av utställningsförslaget att efterlevnaden av översiktsplanen
ska följas upp genom planerings- och uppföljningsprocessen enligt stadens styrmodell.
Stadens uppföljningsprocess är i allt väsentligt inriktad på uppföljning av budget med mål
och uppdrag varför det blir oklart hur efterlevnaden av översiktsplanen kommer att kunna
följas upp genom uppföljningsprocessen. Vår bedömning är att följsamheten till översiktsplanen måste följas upp i särskild ordning.
Inför en ny klimat- och hållbarhetspolicy har kommunstyrelsen uppdraget att utvärdera
den nu gällande, vilket är positivt.
Störst påverkan på den kommunala ekonomin både intäkts- och kostnadsmässigt kommer
en ökande befolkning att ge. Välfärdstjänsterna kommer att behöva byggas ut kraftigt vilket leder till ökade driftkostnader. Kännetecknande vid kommunal tillväxt är att kostnaderna kommer innan skatteintäkter och effekter av kostnadsutjämningen kan tillgodogöras. En erfarenhet är också att kostnaderna i välfärdstjänsterna har en tendens att öka
mer än de demografiskt styrda behoven. Den kommunala utbyggnaden av välfärdstjänster
leder till behov av t.ex. nya lokaler för förskola, skola, fritid, äldreomsorg m.m. Nya lokaler
är dessutom vanligtvis dyrare än gamla. Oavsett vem som investerar i nya lokaler för välfärdstjänster så kommer driftkostnadseffekterna att belasta stadens resultaträkning. I
samband med beslutet om översiktsplanen fanns inte underlag med som redovisade de
långsiktiga effekterna på kommunens ekonomi.
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I riktlinjer för bostadsförsörjning finns ett mål om att staden genom ett fortsatt tillskott av
bostäder ska bidra till regionens tillväxt. Målet anger dock inte ambitionsnivån på tillväxten. Samtidigt redovisas i riktlinjerna ett antagande om att ca 15 000 bostäder kommer att
färdigställas från år 2017 fram till år 2031, vilket överstiger vad Länsstyrelsen beräknar att
staden behöver bidra till för att täcks regionens behov av årligt bostadstillskott.
Principer för lokalförsörjning och lokalförsörjningsprocess är särskilt viktiga med tanke på
den situation som Sundbyberg befinner sig i med en stark tillväxt. Ökat behov av kommunala välfärdstjänster leder till att verksamheterna i varierande omfattning behöver lokaltillskott. Behovet måste kunna tillgodoses på ett samordnat, kostnadseffektivt sätt och i rätt
tid. Därför är det, enligt vår bedömning, viktigt att principerna tillsammans med lokalförsörjningsprocessen kan implementeras så snart som möjligt tillsammans med att en aktuell lokalförsörjningsplan tas fram. Lokalförsörjningsplanen måste också ha samma tidshorisont som bostadsbyggnadsprognos, befolkningsprognos och ekonomisk långtidsplan.
Principer för lokalförsörjning och lokalförsörjningsprocess utgår från att Lokalfastigheter
även ska vara fastighetsägare när det gäller verksamhetslokaler. Principerna/riktlinjerna
behöver därför revideras i detta avseende.
En iakttagelse är att kommunstyrelsen har beslutat om principer för lokalförsörjning. Fullmäktiges beslut i juni 2016 om att kommunstyrelsen i fick i uppdrag att ta fram och besluta
om en ny lokalförsörjningsprocess anger inte uttryckligen att kommunstyrelsen också
hade uppdraget att besluta om principer för lokalförsörjning. Enligt styrmodellen under rubriken ”Dokumenttyper” framgår att principer fastställs alltid av fullmäktige.
Riktlinjerna för markanvisning anger att staden ska arbeta för att exploateringsprojekten
ska ge ett positivt ekonomiskt resultat. I särskild ordning har fullmäktige beslutat om riktlinjer för fastighetsägares och exploatörers medfinansiering av stadskärnans förnyelse. När
det gäller markpriser och medfinansiering av stadskärnan har volymen BTA och typ av tillkommande byggrätt betydelse för priset/medfinansieringen. Den senaste tiden förefaller
efterfrågan på nyproducerade bostadsrätter ha minskat. Om byggherrar då istället väljer
att hyresrätter i större utsträckning än vad som tidigare hade planerats så kommer stadens intäkter för markförsäljning och medfinansiering att minska, vilket kan öka behovet
av att lånefinansiera stadens investeringar.
I de ärenden som har hanterats av kommunfullmäktige om medfinansiering, tvärbanan
och utbyggnad av Mälarbanan, har inte ingått riskanalyser. Däremot har det i ärendena
redovisats ekonomiska konsekvensanalyser.
Näringslivspolicyn uttalar ingen kvantifierad ambition vad gäller i vilken omfattning nya arbetsplatser förväntas tillkomma. Ett effektivt genomförande av policyn förutsätter, enligt
vår bedömning att en strategi med handlingsplan utformas.
Sammantaget är slutsatsen att stadens fortsatta expansion inte har hanterats som ett enskilt ärende som är analyserat och konsekvensbedömt utifrån ekonomi, verksamhet och
lagenhetlighet. Det kanske också är förklaringen till att det inte finns en risk- och konsekvensanalys av stadens expansion. Bedömningen är att en samlad risk- och konsekvensbedömning borde ha upprättats.
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4 Styrmodell och budget
4.1

Sundbybergs stads expansion

Genomförandet av Sundbybergs stads expansion hanteras inte i särskild ordning utan genomförs i huvudsak inom ramen för den samlade kommunala organisationens uppdrag,
d.v.s. förvaltningsorganisationen och bolagskoncernen. Styrningen av expansionen utgår
från stadens styrmodell.

4.2

Styrmodell

Sundbybergs stads styrmodell med principer för planering, uppföljning och ekonomistyrning fastställdes av kommunfullmäktige den 24 oktober 2016. Den 18 december 2017 antog fullmäktige ett förslag till revidering av styrmodellen som gäller fr.o.m. 1 januari 2018.
Det övergripande syftet med styrmodellen är att säkerställa att vision och mål uppnås,
kvalitetssäkring och kvalitetsutveckling av verksamheterna sker, samt att resurser används på bästa sätt och att staden uppnår god ekonomisk hushållning. Styrmodellen bygger på mål- och resultatstyrning.
Styrmodellen innehåller principer inom ett antal områden som ingår i stadens process för
planering, budget och uppföljning:
 Principer för planering och uppföljning.
 Principer för ekonomistyrning.
 Principer för internkontroll.
 Program för uppföljning av privata utförare.
 Principer för styrande dokument.

Styrmodellen utgår från kommunens och verksamheternas grunduppdrag som definieras
utifrån lagstiftning, föreskrifter, nationella och kommunala styrande dokument. Kvalitetssäkring av grunduppdraget sker genom att kritiska kvalitetsfaktorer identifieras. Den gemensamma strukturen och arbetssättet i Sundbybergs stad innebär, enligt styrmodellen,
att mål för genomförandet av grunduppdraget inte behöver formuleras. Kommunfullmäktiges mål och nämndmål formuleras utifrån de områden som kräver särskilt fokus under
året och ska inriktas på utvecklings- och förbättringsarbete.
I avsnittet för intern kontroll framgår att syftet med intern kontroll är att främja styrning, ledning och uppföljning av kommunens verksamhet samt att förebygga och hantera risker.
I den reviderade styrmodellen har ett nytt område tillförts:
 Principer för investeringar (Ingick tidigare till viss del i principer för ekonomistyrning.)

Principer för investeringar ersätter av fullmäktige i oktober 2016 beslutade principer för
större investeringar och principer för mindre investeringar.
En annan väsentlig förändring är att de finansiella målen lyfts ur styrmodellen för att i stället fastslås i stadens budget. Denna förändring är en konsekvens av att stadens mål uteslutande anges i budgeten eller i nämndernas verksamhetsplaner med budget. De finansiella mål som framgår av budget 2018 innebär en revidering i förhållande till de finansiella
mål som fanns i styrmodellen. I övrigt har det gjorts vissa förtydliganden och mindre tillägg
i den reviderade modellen.
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4.2.1

Finansiella mål i styrmodellen

I styrmodellen framgår följande finansiella mål avseende år 2017:
► Sundbyberg ska över tid eftersträva resultatöverskott motsvarande två procent av
stadens skatteintäkter och kommunal utjämning inklusive fastighetsavgift, exklusive
jämförelsestörande poster, reavinster/förluster och exploateringsintäkter.
► Stadens soliditet ska överstiga 50 procent och inte avta fler än tre år i rad.
► Stadens genomsnittliga självfinansieringsgrad ska över en 5-årsperiod uppgå till
minst 65 % av investeringsvolymen.
► Stadens tillgängliga likvida medel ska inte avvika från beloppet som motsvarar en
månadsutbetalning av de löpande utgifterna.
4.2.2

Styrning av bolagen

Styrning av bolagen sker genom bolagsordning, principer för styrning av stadens bolag
och ägardirektiv. Enligt ägardirektivet till Stadshus AB framgår att koncernen aktivt ska
medverka till att stadens vision förverkligas. Stadshus AB ska företräda ägaren i förhållande till de övriga bolagen i koncernen. I den rollen ligger att utöva aktiv ägarstyrning av
bolagen i enlighet med ägardirektivet samt policyer och andra styrdokument som ägaren
delger moderbolaget. Av ägardirektivet framgår vidare att koncernen också i tillämpliga
delar ska följa kommunfullmäktiges budget.

4.3

Budget 2017 med plan för 2018 och 2019

Under rubriken nämndövergripande mål framgår att budget i balans är en förutsättning för
en stad som växer. Verksamheterna ska samtidigt som staden växer hålla en fortsatt hög
kvalitet. God ekonomistyrning ska säkerställa att stadens verksamheter får förutsättningar
att klara av de ökade krav som följer av en befolkningstillväxt. Enligt ett av de övergripande målen ska stadens verksamheter genomsyras av god ekonomisk hushållning.
I budgeten lyfts fram att erfarenheten av prognosinstrumenten är att de inte är tillräckligt
exakta att förutsäga befolkningsförändringar och därmed behoven av kommunala välfärdstjänster därför behöver staden budgetera för överskott som ger utrymme att hantera
oförutsedda volymförändringar. Ett finansiellt mål är därför att ett årligt resultatöverskott
motsvarande två procent ska uppnås. Bland de övergripande målen framgår som exempel; att stadens verksamheter ska genomsyras av god ekonomisk uppföljning samt att stadens verksamheter minskar kostnaderna samtidigt som kvaliteten är god.
Budgeten utgår från att staden fortsätter att arbeta med kostnadseffektiva åtgärder som
leder till ökade intäkter och minskade kostnader. Vidare framgår att finansieringen av stadens tillväxt behöver planeras noggrant, bland annat beroende av strategiska beslut som
rör självfinansieringsgraden vid investeringar, soliditet och upplåningsbehov. Det budgeterade resultatet för 2017 (42,9 mnkr exklusive jämförelsestörande poster) är beräknat utifrån volymuppräkning till nämnderna, pris- och löneökningar, en generell effektivisering på
-1,9 procent och utvecklingsprogram om totalt 20 mnkr (13 mnkr 2017) för perioden 2017–
2018 m.m. För att få intäkter och kostnader i balans och uppnå ett resultat enligt stadens
finansiella mål om 2 procent krävs en årlig effektivisering med i genomsnitt 1,27 procent
per år fram till 2030, enlig stadens ekonomiska långtidsplan.
Den prognostiserade befolkningstillväxten för 2017 är 6 procent, för 2018 7 procent och
för 2019 8 procent. Samtidigt anges att stadens tillväxt är beroende av nyproduktionen av
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bostäder. Prognossäkerheten är beroende av bl.a. när i tid bostadsbyggnadsprojekten färdigställs vilket i sin tur är beroende av marknaden, lagar, regler och incitament för bostadsbyggande som subventioner och bidrag. Bostadsbyggnadsprognosen ligger till grund
för stadens befolkningsprognos.
Stadens investeringsbudget utgår från prioritering av investeringsprojekt samt antagande
om genomförandegrad under innevarande år för investeringar. Utgångspunkten är att 80
procent av planerade investeringar genomförs planerat år med undantag för stadsmiljöoch teknisk nämnd som förväntas genomföra 70 procent. Investeringar planeras under
2017–2019 på totalt 1,5 miljarder kronor varav merparten i mitten av perioden.
I budgeten redovisas bl.a. följande intentioner, inom kommunstyrelsens ansvarsområde
med bäring på stadens expansion, att:
► Det ska finnas blandade boendeformer i alla stadsdelar.
► Nya bostäder byggs klimatsmart. Höga miljökrav ställs.
► I utvecklingen av staden ska så stor utsträckning som möjligt sundbybergarna involveras.
Bland kommunstyrelsens uppdrag kan noteras att de i samhällsplaneringen ska prioritera
gående, personer med funktionsnedsättning, cyklister och kollektivtrafikresande.
Vidare framgår i budgeten när det gäller grundskole- och gymnasienämnden att en växande stad innebär en skyldighet att se till att stadens invånare har tillgång till en skola i
världsklass och att barnen ges förutsättningar att nå kunskapsmålen.
För stadsmiljö- och tekniska nämnden anges som ett övergripande mål att Sundbyberg
ska växa hållbart med människan i centrum, med plats för allas delaktighet och där det är
lätt att göra rätt i miljöarbetet.
4.3.1

Nämndernas verksamhetsplaner

Baserat på en genomgång av några nämnders verksamhetsplaner konstateras att dessa
innehåller bl.a. nämndernas kritiska kvalitetsfaktorer med indikatorer inom grunduppdraget, mål och uppdrag utifrån fullmäktiges beslut, nämndens mål och uppdrag.
I verksamhetsplanerna ska nämnderna redovisa en framåtblick och riskanalys samt en
känslighetsanalys.
En iakttagelse baserat på de verksamhetsplaner som granskats är att de i begränsad utsträckning innefattar mål och uppdrag i förhållande till Sundbybergs stads expansion. I
viss mån belyses risker kopplade till expansionen i grundskole- och gymnasienämndens
samt förskole nämndens riskanalyser. I första hand gäller det risker relaterade till skoloch förskoleplatser samt kompetensförsörjning. Kommunstyrelsen tar i sin känslighetsanalys upp risker kopplat till extern finansiering av stadsutvecklingsområdet och risk för
uteblivna planintäkter.

4.4

Budget 2018 med plan för 2019 och 2020

Budget 2018 har jämfört med budget 2017 en direkt koppling till stadens vision och styrmodell. I budgeten redovisas nämndernas och bolagens grunduppdrag, kommunfullmäktiges övergripande mål och uppdrag för utvecklings- och förbättringsarbete (8 mål) samt respektive nämnds mål (ett mål per nämnd) och uppdrag.
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I enlighet med vad som tidigare framgått i rapporten så innehåller budgeten fr.o.m. 2018
stadens finansiella mål. Måluppfyllelsen följs upp med stöd av indikatorer
Följande finansiella mål har fastställts i budgeten:
► Staden ska bevara sin finansiella styrka.
► Kommunens soliditet inklusive pensionsåtagande ska inte understiga 40 procent.
► Staden ska ha en långsiktigt hållbar investeringsnivå.
► Årets resultat ska uppgå till minst 2 procent av summan av skatter och generella
statsbidrag.
► Reinvesteringarna ska självfinansieras genom det utrymme som skapas av årets
resultat och årets avskrivningar.
Det budgeterade resultatet för 2018 (25,6 mnkr exklusive jämförelsestörande poster) är
beräknat utifrån volymuppräkning till nämnderna, pris- och löneökningar, en generell effektivisering på -2 procent och kvarvarande del av utvecklingsprogram 6,7 mnkr. I förutsättningarna ingår antagandet om 95 procents kompensation för lokalkostnader.
4.4.1

Verksamhetsplaner 2018

Strukturen för nämndernas verksamhetsplaner 2018 har till viss del förändrats i förhållande till 2017 års verksamhetsplaner. Under rubriken utvecklingsarbete samlas kommunfullmäktiges och nämndernas egna mål samt kommunfullmäktiges och nämndernas uppdrag. En riskanalys ska göras tillsammans med känslighetsanalys.
Av nämndernas verksamhetsplaner framgår inte på ett tydligt sätt vilken roll och ansvar de
har i samband med Sundbybergs stads expansion.

4.5

Bedömning

Genomförande av Sundbybergs stads expansion sker utifrån de beslut som fullmäktige
tagit och inom ramen för stadens organisation och styrmodell. Denna granskning har inte
till uppgift att granska/bedöma stadens styrmodell i sig. En notering är dock att genomförandet av stadens intentioner med expansionen inte tydligt adresseras nämnderna i den
nuvarande målbilden i budgeten. Uppföljningen av målen görs inte alltid heller med mätbara indikatorer. Betoningen i styrningen riskerar att i första hand hamna på de uppdrag
som ges.
I sin nuvarande tillämpning av styrmodellen är det vår slutsats att det inte på ett tydligt sätt
är möjligt att följa upp expansionen eller genomförandet av översiktsplanen.
Tillväxten i staden som blir en följd av om befolkningsprognosen realiseras innebär en stor
utmaning för organisationen. Kravet på nämnderna som ansvarar för välfärdstjänster är
att de ska löpande bedriva en verksamhet med hög kvalitet och förbättrad kostnadseffektivitet samtidigt som expansion av verksamheten planeras och genomförs.
För 2017 följer av styrmodell och budget att stadens expansion ska ske inom ramen för
god ekonomisk hushållning definierat av de finansiella mål som fastställts. Från och med
2018 gäller de finansiella mål som beslutas i budgeten. År 2017 reducerades pris- och löneuppräkningen med 1,9 procent och i budget 2018 med 2 procent. Till det ska läggas utvecklingsprogrammets kostnadsreduktion både 2017 och 2018. I budget 2018 ges kom-
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pensation motsvarande 95 procent av lokalkostnaden. Det senare riskerar att få en snedvridande effekt i förhållande till privata utförare av förskola och friskolor i och med att de
kompenseras för den faktiska kommunala genomsnittskostnaden per barn/elev för lokaler.
En risk för kommunala verksamheter som inte anser att de kan påverka lokalkostnaden är
att de kan tvingas reducera kostnader som är kritiska för verksamhetens kvalitet, t.ex. personalkostnader.
Effekten av att verksamheten generellt under en längre tid får en reducerad uppräkning
löne- och prisökningar 1 – 2 procent innebär höga krav på kostnadseffektivisering samtidigt som förutsättningarna att klara kravet kan skilja sig åt mellan olika verksamheter. Att
arbeta med denna typ av kostnadsreducering kräver att det finns grundläggande kunskap
om vilken potential till kostnadsreducering som kan finnas inom respektive verksamhet.
En kommentar till de finansiella målen är att självfinansieringsgraden 6 fr.o.m. 2018 endast
relaterar till reinvesteringar. Enligt vår bedömning ger det en tydligare bild av investeringsutrymmet om självfinansieringsgraden gäller investeringsverksamheten i sin helhet. För
god ekonomisk hushållning är det ett viktigt kriterium att soliditeten över en längre period
inte försvagas utan utvecklas i positiv riktning. Vid bedömning av soliditetens utveckling
för den enskilda kommunen behöver dock hänsyn tas till den aktuella nivån på soliditeten,
d.v.s. om kommunen har en låg eller hög soliditet.

4.6

Investeringsprocessen

Principer för större och mindre investeringar som fastställdes av fullmäktige i oktober 2016
har ersatts av principer för investeringar som ingår i den reviderade styrmodellen för
Sundbybergs stad.
Investeringsmedel ska primärt äskas i och enligt tidplanen för stadens budgetprocess.
Kommunfullmäktige fastställer respektive nämnds investeringsram för kommande år med
plan två år framåt. Nämnderna ska i verksamhetsplan med budget lämna en redogörelse
inklusive belopp för samtliga investeringsprojekt som nämnden planerar.
I principerna definieras vad som menas med en investering. Investeringar delas in i tre huvudtyper; strategiska, reinvesteringar inkl. övriga investeringar och inventarier. Uppdelningen i tre typer syftar till att differentiera investeringarna vad gäller finansieringen samt
besluts- och budgetprocess.
Strategiska investeringar är investeringsprojekt med för staden strategisk betydelse och
stor påverkan på stadens utveckling och de människor som bor, verkar och vistas i staden. Exempel på strategiska investeringar är exploaterings- och stadsutvecklingsprojekt.
Av principerna framgår att exploateringsprojekt huvudsakligen ska kunna bära kostnaderna för den infrastruktur och ökat behov av kommunal service som uppstår.
Reinvesteringar syftar till att uppgradera och upprusta redan befintliga anläggningar medan övriga investeringar tillskapar och utvecklar nya miljöer eller funktioner i befintlig
stadsmiljö.
Investeringar i inventarier avser t.ex. nyinköp av möbler eller ett system där respektive
nämnd inte kompenseras för ökade kapitaltjänstkostnader.

6

Självfinansieringsgraden av investeringarna mäter hur stor andel av inves teringarna som kan finansieras med årets resultat plus avskrivningar.
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Investeringar under 5 mnkr definieras som små och investeringar över 5 mnkr som stora.
Stadsutvecklingsprojekt räknas som specialfall med hänvisning till att de är strategiska
och har stor inverkan på stadens utveckling och människorna i staden. Kännetecknande
för stadsutvecklingsprojekten är att de är uppdelade i en projektorganisation och flera delprojekt. Stadsbyggnads- och exploateringsavdelningen ansvarar för projektorganisationerna. Projektorganisationen och delprojekten hanteras alltid beslutsmässigt som strategiska projekt.
De beslutssteg som beskrivs i principerna för strategiska och stora investeringar omfattar
fyra beslutssteg. För att genomföra en investering krävs två beslut; beslut om att påbörja
en förstudie (Beslut 1) och beslut om att godkänna förstudie/gå vidare till program och
projektering samt genomförande (Beslut 2). Därutöver ska beslut tas om att godkänna
slutrapport och i förekommande fall om projektförändring. Enligt den beslutsmatris som
redovisas i principerna tas för strategiska och stora investeringar Beslut 1 av verksamhetsdrivande nämnd. Beslut 2 tas av kommunfullmäktige för strategiska investeringar och
för stora investeringar av verksamhetsdrivande nämnd.
För små övriga investeringar fattas inga särskilda beslut utan alla beslutssteg går via budgetprocessen.
När det gäller beredning av investeringsärenden framgår att utgångspunkten ska vara att
de förtroendevalda ska kunna fatta beslut om en investering utifrån väl underbyggda underlag där konsekvenserna av ett beslut, i det kortsiktiga såväl som det långsiktiga perspektivet, ska framgå tydligt. Riktlinjerna definierar dock inte hur beslutsunderlagen ska
utformas och vad de ska innehålla.
Av principerna framgår inte vem som gör prioriteringar och hur investeringsönskemål ska
prioriteras.
Tillämpningsanvisningar till principerna ska tas fram på tjänstemannanivå.
4.6.1

Bedömning

För att säkerställa hög kvalitet och kostnadseffektiva investeringar är det väsentligt att det
finns en ändamålsenlig och effektiv investeringsprocess. Ett syfte med processen är att
den ska bereda underlag till välgrundade investeringsbeslut.
Viktiga steg i en investeringsprocess utgörs av initiering av investeringsbehov, behovsanalys, förstudie, program/projektering och genomförande. För varje steg krävs ett det har
definierats vilket underlag som ska ligga till grund för besluten i investeringsprocessen.
För det ändamålet behövs gemensamma mallar.
Eftersom investeringsbehov behöver prioriteras med avseende om de ska genomföras eller inte och i så fall i vilken ordning, måste det finnas tydliga utgångspunkter för bedömning/prioriteringar. Det är en fördel om sådana bedömningar kan baseras på nettokostnadskalkyler. För närvarande saknas i staden transparanta bedömningskriterier.
Ytterligare ett krav på investeringsverksamheten är att det finns en tydlig ram för det investeringsutrymme som de finansiella målen för god ekonomisk hushållning ger utrymme till.
En slutsats är att principerna för investeringar inte definierar investeringsprocessen i sin
helhet och vilka krav på beslutsunderlag som ställs i olika skeden av processen. Enligt vår
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bedömning behöver riktlinjer för investeringar tas fram och kompletteras med att investeringsprocessen i sin helhet definieras och fastställs.
Enligt principerna tas två beslut innan en investering verkställs; beslut om att påbörja förstudie och beslut om att godkänna förstudie och gå vidare med program, projektering och
genomförande. I princip kan en investeringsprocess delas upp i fyra beslutssteg, beslut
om behovsanalys, förstudie, program och genomförande. I Sundbyberg tas genomförandebeslutet med underlag av förstudien, vilket enligt vår bedömning ställer höga krav på att
förstudien kan ge ett välgrundat beslutsunderlag.
En viktig utgångspunkt för investeringsverksamheten är att det finns tydliga övergripande
finansiella mål för hur investeringar ska finansieras. Nuvarande finansiellt mål för självfinansieringsgrad gäller uteslutande reinvesteringar. Rekommendationen är dock att målet
om självfinansieringsgrad ska omfatta investeringsverksamheten i sin helhet. Ett alternativ
kan vara att dela upp självfinansieringsmålet i två mål ett som avser stadsutveckling och
ett som avser övriga investeringar t.ex. att stadsutvecklingen ska vara självfinansierad
över tid (ex 5 år) och övriga investeringar självfinansierade till x procent.

4.7

Intern kontroll – stadens fortsatta expansion

I denna revision har ingen fördjupad granskning av den interna kontrollen gjorts utan i huvudsak en översiktlig belysning av i vilken utsträckning nämndernas interna kontrollplaner
omfattar processer som följer av stadens expansion.
Enligt vad som framgått under avsnittet styrmodell så ingår principer för intern kontroll i
stadens styrmodell. Av principerna framgår att syftet med intern kontroll är att främja styrning, ledning och uppföljning av kommunens verksamhet samt att förebygga och hantera
risker. Den interna kontrollen utgår från COSO-modellen. Enligt styrmodellen har kommunstyrelsen det övergripande ansvaret för att det finns en tillräcklig intern kontroll. Kommunstyrelsen ska informera sig om hur den interna kontrollen fungerar i nämnderna och
kommunkoncernen. Nämnderna ska anta en årlig särskild plan för den interna kontrollen
som överlämnas till kommunstyrelsen för kännedom. Nämnderna ska i samband med
verksamhetsberättelsen rapportera resultatet från uppföljning av den interna kontrollen.
Årligen ska kommunens samlade system för intern kontroll utvärderas av kommunstyrelsen.
En genomgång har gjorts av nämndernas planer för intern kontroll 2017 för att identifiera
om risker kopplade till stadens expansion har identifierats och hanterats i kontrollplanerna.
Följande exempel har då framkommit:
► Förskolenämnden har identifierat lokalförsörjning i takt med befolkningsökningen
som en riskprocess.
► Kommunstyrelsen har kontrollmoment i sin internkontrollplan som avser stadsbyggnadsprocessen; underlag för fakturering av detaljplaneintäkter och underlag för fakturering av exploateringsintäkter.
► Stadsmiljö- och tekniska nämnden har i ett kontrollmoment som avser kontroll av
om samtliga exploateringsintäkter/medfinansiering har fakturerats korrekt.
4.7.1

Riskanalyser och konsekvensbedömningar av stadens expansion

Det har inte framkommit i granskningen att kommunfullmäktige har beslutat om heller tagit
del av specifika riskanalyser eller konsekvensanalyser av stadens fortsatta expansion.
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När det gäller enskilda projekt så redovisas risker bl.a. i projektplaner. I övrigt görs riskanalyser inom ramen för den interna kontrollen.
4.7.2

Bedömning

Baserat på en övergripande genomomgång av nämndernas internkontrollplaner 2017 så
framgår att de i begränsad utsträckning, i sina riskanalyser, identifierat risker i förhållande
till ”expansionsprocessen” som motiverar kontrollåtgärder.
Några särskilda åtgärder på stadsledningsnivå vad gäller intern kontroll i den pågående
stadsutvecklingsprocessen har inte framkommit utan ”expansionsrisker” hanteras inom respektive nämnds internkontrollarbete. Bedömningen är att den interna kontrollen inom
stadsutvecklingsprocessen/expansionsprocessen bör stärkas särskilt med tanke på den
väsentliga betydelse som expansionen har för staden. Återkommande riskanalyser bör
göras av processen med avseende på ekonomiska och verksamhetsmässiga risker samt
risker för störningar i samhällslivet.
I enlighet med vad som tidigare redovisats görs bedömningen att det är en brist att fullmäktige inte har fått någon närmare redovisning av risker kopplade till stadens fortsatta
expansion.
På projektnivå görs projektspecifika riskanalyser enligt vad som framgår av projektmodellen och redovisas i de underlag som tas fram inför beslut.

4.8

Kompetensförsörjning

Utmaningar när det gäller kompetensförsörjning med anledning av expansionen finns
inom ett antal områden.
En konsekvens av Sundbybergs stads tillväxt är att den kommunala verksamheten gradvis har växt, vilket bl.a. har medfört att organisationen har blivit större och mer komplex
samtidigt som staden är inne i en fortsatt stark tillväxt. Ökade krav ställs då på ledning och
samordning av den samlade kommunala verksamheten. För att kunna säkerställa en
ändamålsenlig ledning, samordning och tillgång till stödfunktioner krävs både en strategi
och plan för kompetensförsörjning.
Ett särskilt område där kompetensförsörjningen är kritisk p.g.a. den pågående expansionen är utgörs av plan- och exploateringsverksamheten. För närvarande bedöms dock
kompetensförsörjningen vad gäller planingenjörer som tillfredsställande. Målsättningen är
att behovet av plankonsulter ska fasas ut. Däremot upplevs det svårare att rekrytera
mark- och exploateringskonsulter samt erfarna projektledare. Det gäller både för exploateringsenheten och projektenheten. För tillfället använder projektenheten ca 15 konsulter
som är upphandlade via ramavtal som projektledare.
Ytterligare ett område som är kritiskt ur ett kompetensförsörjningsperspektiv gäller välfärdstjänster. De närmaste åren förväntas behovet av personal inom framförallt förskola
och skola öka genom inflyttning till Sundbyberg samt i förlängningen även inom äldreomsorgen beroende på en åldrad befolkning.
Revisorerna presenterade i slutet av augusti 2017 en granskning av strategisk kompetensförsörjning. En sammanfattande bedömning i den granskningen var att det föreligger
brister i det övergripande arbetet med kompetensförsörjning. Revisorerna efterlyste strategier och rutiner för att säkerställa stadens behov av kompetens. I rapporten lämnades en
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rekommendation om att den stadsövergripande personalbehovsprognosen skulle revideras och att i den ta hänsyn tas till förväntad etablering av privata utförare av kommunal
verksamhet. Ytterligare en rekommendation var att prioritera arbetet med att utveckla en
stadsövergripande kompetensförsörjningsplan.
Av svaret till revisorerna framgår att fullmäktige ska ha gett kommunstyrelsen i uppdrag
att ta fram en kompetensförsörjningsplan med fördjupad analys och åtgärdsplan för att säkerställa kompetensförsörjning på kort och lång sikt. Kompetensförsörjningsplanen ska
vara klar under 2017. Enligt uppgift är framtagande av kompetensförsörjningsplanen inne i
slutskedet och det som återstår är att lägga till förvaltningarnas handlingsplaner. Ett första
utkast till plan förväntas vara klart inom några veckor.”
4.8.1

Bedömning

En kritisk utmaning för staden och dess styrelse och nämnder är att de kan rekrytera den
kompetens som är nödvändig för att kunna tillgodose ett växande behov av välfärdstjänster och för att leda, samordna samt stödja verksamheterna. Enligt en bedömning som SKL
nyligen publicerade så ökar antalet barn och gamla mer än de i arbetsför ålder. Slutsatsen
är att det behövs förändrade arbetssätt för att välfärdstjänsterna ska hålla en god eller förbättrad kvalitet. Rekryteringsbehovet kan minska om välfärdstjänsterna effektiviseras bl.a.
genom digitalisering.
Det är viktigt för att säkerställa kompetensförsörjningen att det finns både en långsiktig
personalbehovsprognos och kompetensförsörjningsplaner. Det behöver finnas samordning av planer/prognoser som är väsentliga för en växande kommun i den meningen att
planeringshorisonten överensstämmer. När bostadsbyggnadsprognoser och befolkningsprognoser omfattar 15 år behöver också personalbehovsprognosen omfatta samma tidperiod. Detsamma gäller för lokalbehovsprognos och en långsiktig investeringsplan.
För att kunna hantera det rekryteringsbehov och de utmaningar som finns inom respektive
verksamhet behöver strategier utvecklas för att dels minska rekryteringsbehovet, dels för
att öka möjligheten att rekrytera. Det kan röra sig om strategier för att utveckla arbetsmiljö,
arbetssätt och arbetsorganisation men även hur teknik ska användas för att effektivisera
arbetet.

5 Ansvarsfördelning – stadens expansion
5.1

Inledning

I princip har samtliga nämnder och deras förvaltningar samt bolagskoncernen ansvar i förhållande till stadens expansion, antingen för utbyggnad av den fysiska infrastrukturen7
och/eller för tillhandahållandet av stadens tjänster till en växande befolkning. Nämnderna
påverkas i varierande grad och på olika sätt av expansionen.
I Sundbybergs stads politiska organisation finns förutom kommunstyrelsen 9 nämnder 8
och en gemensam nämnd9. Nämndernas ansvarsområden och uppgifter framgår av de
nämndreglementen som fastställts av fullmäktige. Nämnderna biträds i sin tur av förvaltningar (alternativt kontor/kansli). Stadsmiljö- och teknisk nämnd samt byggnads- och tillståndsnämnden biträds av en gemensam förvaltning, stadsmiljö- och serviceförvaltningen.
7

Med fysik infrastruktur avses främst system för transport av varor, personer och tjänster samt för energi och information.
Till infrastruktur räknas även bebyggelse och fastighetsstruktur.
8
Inklusive valnämnden.
9
Gemensamma familjerättsnämnden för Solna, Sundbyberg och Ekerö.
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På motsvarande sätt biträder barn- och utbildningsförvaltningen förskolenämnden samt
grundskole- och gymnasienämnden.
Stadens helägda bolag är organiserad i en bolagskoncern under Sundbybergs stadshus
AB. Styrningen av bolagen utgår från bolagsordning, ägardirektiv och stadens principer för
ägarstyrning.
Stadens organisation framgår av bilaga 1 "Stadens organisation”.

5.2

Politiska organisationen

I avsnittet redovisas i första hand det ansvar som styrelse och nämnder har i förhållande
till stadens expansion.
5.2.1

Kommunstyrelsen

Av kommunstyrelsens reglemente framgår att:
 I kommunstyrelsens ledningsfunktion ligger att leda och samordna bl.a. följande;
 Mark- och bostadspolitiken och se till att en tillfredsställande markberedskap
upprätthålls samt att bostadsförsörjningen, samhällsbyggandet och en god livsmiljö främjas.
 Övergripande infrastrukturfrågor och trafikpolitik samt verka för en tillfredsställande trafikförsörjning och ansvara för en effektiv infrastruktur inom staden.
 Kommunstyrelsen ansvarar för att:
 Fullgöra kommunens uppgifter inom planväsendet avseende översiktsplanering
och detaljplanering enligt plan- och bygglagen.
 Tillvarata och bevaka miljö-, hälso- och naturintressena i kommunen ur ett miljöstrategiskt perspektiv samt samordna det interna miljöarbetet.
 Skapa en effektiv lokalplanering utifrån nämndernas behov och initiera, samordna och effektivisera lokalanvändningen i kommunen.
Kommunfullmäktige har till kommunstyrelsen delegerat viss beslutanderätt avseende; exploateringsområdet, detaljplaner som inte är av stor vikt och fastighetsärenden inom av
fullmäktige fastställda riktlinjer.
Inom kommunstyrelsen finns ett exploaterings- och hållbarhetsutskott. Av kommunstyrelsens reglemente framgår att utskottet hanterar ärenden som kommunstyrelsen delegerar
till utskottet. Enligt kommunstyrelsens delegationsordning beslutar utskottet om att samråda om och ställa ut detaljplaner. I övrigt kan utskottet besluta i enskilda frågor som kommunstyrelsen kan delegera enligt kommunallagens bestämmelser.
För att stödja beredningsprocessen för översiktsplanen har en översiktsplanekommitté inrättats inom kommunstyrelsen. Ytterligare två kommittéer finns inom kommunstyrelsens
ansvarsområde; styrnings- och ägarkommittén samt näringslivskommittén.
5.2.2

Stadsmiljö- och tekniska nämnden

I stadsmiljö- och tekniska nämndens reglemente framgår att nämnden ansvarar för nyproduktion av och investeringar i samt skötsel och underhåll av anläggningar, kommunalteknisk infrastruktur och allmänna platser. ”
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5.2.3

Byggnads- och tillståndsnämnden

Byggnads- och tillståndsnämnden har att fullgöra kommunens tillsyns- och myndighetsuppgifter inom plan- och byggnadsväsendet och ha det främsta ansvaret för byggnadsverksamheten enligt plan- och bygglagen, plan- och byggförordningen med tillhörande föreskrifter. Nämnden fullgör även de uppgifter som byggnadsnämnden ska ansvara för i
enlighet med fastighetsbildningslagen.
5.2.4

Övriga nämnder

Övriga nämnder har i grunden sina respektive verksamhetsuppdrag, vilket innebär att de i
samband med stadens expansion har att säkerställa att utbudet av välfärdstjänster vid
varje tillfälle motsvarar efterfrågan.

5.3

Bolagskoncernen Sundbybergs stadshus AB

För närvarande finns sju dotterbolag inklusive Sundbybergs stadshus infrastruktur AB. Bolaget håller dock på att fusioneras med koncernens moderbolag där verksamheten har
samlats under ett affärsområde. Inom stadens bolagskoncern är det ett antal bolag som
har ett ansvar relaterat till stadens expansion.
5.3.1

Sundbybergs stadshus AB

Sundbybergs stadshus infrastruktur AB bildades hösten 2011 som ett dotterbolag till
Sundbybergs stadshus AB. Bolaget har haft till föremål för sin verksamhet att genom administrativa åtgärder söka åstadkomma en järnväg i tunnel i Sundbybergs stad och bidra
till utvecklingen av Sundbybergs stads resecentrum. Vid genomförandet av exploateringen så skulle bolaget förvärva kvartersmark enligt nya detaljplaner medan staden förvärvar allmän platsmark och svara för exploateringsinvesteringarna som återfås via gatukostnadsersättningar/anläggningsbidrag. Ett motiv som förts fram för att bedriva utvecklingen av stadskärnan i bolagsform är att det skapar förutsättningar att hålla projekts totalekonomi samman och att följa den under genomförandetiden.
Fullmäktige beslutade den 30 oktober 2017 att tillstyrka fusion av Sundbybergs stadshus
infrastruktur AB och Sundbybergs stadshus AB. Tidigare hade fullmäktige i maj 2017 beslutat om att verksamheten i Sundbybergs stadshus infrastruktur AB ska vara ett affärsområde inom Sundbybergs stadshus AB från och med den 1 september 2017 med stadsbyggnads- och exploateringschefen som affärsområdeschef. Samtidigt togs beslut om att
revidera Stadshus AB:s bolagsordning med avseende på verksamhetsföremål och kommunala ändamålet för att omfatta det tillkommande uppdraget. Vidare fastställdes att det
avtal med konkretiserade ägardirektiv mellan Sundbybergs stad och koncernen Sundbybergs stadshus AB av den 7 september 2015 ska verkställas av moderbolaget.
5.3.2

Lokalfastigheter i Sundbyberg AB

Fullmäktige beslöt den 1 juli 2016 att Lokalfastigheter i Sundbyberg fr.o.m. 1 januari 2017
blir stadens lokalförsörjningsbolag och förvaltningsbolag för verksamhetslokaler. Samtidigt
beslöt fullmäktige att 29 av stadens fastigheter med i huvudsak verksamhetslokaler ska
överlåtas till ett nytt dotterbolag till Lokalfastigheter som därefter fusioneras med Lokalfastigheter. Kommunstyrelsen fick samtidigt befogenhet att besluta om framtida överlåtelser
och överlåtelseavtal av stadens kvarvarande 61 fastigheter.
Mellan staden och Lokalfastigheter har ett förvaltningsavtal tecknats som gäller fr.o.m. 1
januari 2017. Enligt avtalet så skulle kommunlokalers verksamhet övergå till bolaget
fr.o.m. 1 januari 2017 medan fastigheterna i stadens ägo skulle kvarstå ytterligare en tid.
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Under tiden till dess överlåtelsen är klar ska staden köpa fastighetsförvaltning från Lokalfastigheter. När äganderätten till fastigheterna har övergått till Lokalfastigheter ska avtalet
upphöra utan uppsägning.
Kommunfullmäktige beslutade den 29 januari 2018 bl.a. att upphäva beslutet från 1 juli
2016 om att överlåtelse av fastigheter med verksamhetslokaler. Bakgrunden till beslutet är
att det har framkommit förtydliganden och kompletterande beskrivningar som motiverar en
omprövning. Det gäller bl.a. prissättningen för fastigheterna. I det underlag som låg till
grund för fullmäktiges beslut var utgångspunkten att överlåtelsen skulle göras till marknadspris som antogs överensstämma med fastigheternas bokförda värde. Därefter har en
marknadsvärdering genomförts som visar på väsentligt högre marknadsvärde jämfört med
det bokförda värdet. Effekten av detta bedömdes till att hyresnivån fr.o.m. år fyra efter ett
eventuellt övertagande skulle kunna öka med 75 mnkr. Skattekostnaderna förväntades
öka med anledning av europeiska unionens direktiv om inskränkning av rätt till skattemässigt avdrag för räntekostnader. Direktivet skulle senast vara implementerat i svensk
lagstiftning i december 2018. Ytterligare ett motiv till att återkalla beslutet var att ett så kallat ”momsläckage” skulle kunna uppkomma med hänvisning till att Lokalfastigheter inte
har tillgång till kommunkontosystemet.
Lokalfastigheters uppgift i förhållande till kommunalt ägda och inhyrda verksamhetslokaler
kommer som en konsekvens av beslutet att renodlas till att fullgöra ansvaret som fastighetsförvaltare. Dessutom kommer Lokalfastigheter att på uppdrag av kommunstyrelsen att
genomföra investeringsprojekt i form av ny-, om och tillbyggnad i kommunala verksamhetslokaler.
Moderbolaget Stadshus AB utfärdade den 9 november 2016 konkretiserade ägardirektiv
till Lokalfastigheter. Bland dessa kan nämnas att bolaget ska effektivisera och rationalisera kommunkoncernens lokalutnyttjande samt skapa en effektiv och väl avvägd förvaltning av lokalfastigheterna som ska drivas kostnads- och energieffektivt samt miljömässigt.
Bolaget ska också främja stadens långsiktiga stadsutveckling med fokus på Hallonbergen,
Ör, Rissne och området Ekbacken samt ha en organisation för detta för att t.ex. kunna
delta i detaljplanearbetet tillsammans med byggherrar.
I stadens principer för lokalförsörjning redovisas bl.a. Lokalfastigheters ansvar och roll för
lokalförsörjningen (se avsnitt 3.3.1 Principer för lokalförsörjning och lokalförsörjningsprocess). Av ägardirektivet till Stadshus framgår att koncernen ska, tillsammans med staden,
ta fram en strategisk plan kring lokaler. Koncernen ska tillhandahålla lokaler som behövs
för stadens verksamheter genom att ansvara för nyproduktion, förvärv, investeringar i
samt skötsel och underhåll av kommunens fastigheter samt förvaltning av bostadsrätter
och inhyrda lokaler.
5.3.3

Förvaltaren AB

Det kommunala ändamålet med bolagets verksamhet är att i allmännyttigt syfte främja bostadsförsörjningen i Sundbybergs kommun.
I ägardirektivet till koncernen anges att koncernen ska bidra till att skapa ett varierat utbud
för ett attraktivt boende och en sund bostadsmarknad som ger nuvarande och nya sundbybergare valfrihet bland olika upplåtelseformer i alla stadsdelar. Av den anledningen ska
koncernen ha en markreserv för framtida bostadsbehov och förvärva fastigheter samt
medverka till nyproduktion av hyresrätter i stadsdelar där bostadsrätter är dominerande.
Koncernen ska vidare kunna avyttra mark för nybyggnation av bostads- och äganderätter i
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stadsdelar där hyresrätter är den dominerade upplåtelseformen. Enligt de särskilda ägardirektiven från moderbolaget ska bl.a. Förvaltaren årligen ta fram en fastighetsutvecklingsplan för nyproduktion och renoveringar med ett tioårigt perspektiv.
5.3.1

Sundbyberg Avfall och Vatten AB

Sundbyberg Avfall och Vatten AB är huvudman för allmän Va-anläggning inom Sundbybergs kommun och bedriver bedriva avfallshantering som omfattas av den kommunala
renhållningsskyldigheten. Bolaget uppför, äger, förvaltar och underhåller erforderliga anläggningar och utrustning som krävs för fullgörande av uppdraget.
Enligt ägardirektivet ska koncernen trygga tillgången till erforderlig infrastruktur för kommuninvånarna avseende avfallshantering samt vatten- och avloppsverksamhet.

5.4

Tjänstemannaorganisation (staden)

I avsnittet beskrivs i första hand den del av organisationen som är direkt involverad i stadens fortsatta expansion.
5.4.1

Stadsledningskontoret

Stadsledningskontoret är kommunstyrelsens förvaltning och leds av stadsdirektören som
är stadens högsta tjänsteman och tillika VD för Sundbybergs stadshus AB. Vice stadsdirektören ansvarar för det operativa arbetet och utveckling av stadsledningskontoret som
förvaltning. Stadsledningskontoret ansvarar tillsammans för att leda och samordna planering och uppföljning av kommunens verksamhet och ekonomi. Inom kontoret, som är organiserat i 6 avdelningar (fr.o.m. 2018 tillkommer upphandlingsavdelningen) finns Stadsbyggnad och exploateringsavdelningen som ansvarar för infrastrukturprojekt, markanvändning, exploatering och tomträttsupplåtelser.
Stadsledningskontorets ekonomi- och kvalitetsutvecklingsavdelning ansvarar för stadens
strategiska lokalförsörjning, beställaransvar och ansvar för beslutsunderlag i lokalfrågor
vid ny-, om och tillbyggnad.
För övergripande ledning och samordning av stadens verksamheter har stadsdirektören
en koncernledningsgrupp (KLG). Dessutom finns två respektive ledningsgrupper; förvaltningschefsgrupp (FC gruppen) och VD gruppen. I VD gruppen under ledning av koncern
VD ingår även kommunkoncernens CFO (tillika vice stadsdirektör). Det finns även en ledningsgrupp inom stadsledningskontoret under ledning av vice stadsdirektör.
5.4.1.1

Stadsbyggnad och exploateringsavdelningen

Stadsbyggnads- och exploateringschefen ansvarar för avdelningen som består av två enheter; planenheten och exploateringsenheten.
5.4.1.2

Planenheten

Planenheten svarar för planering av kommunens mark- och vattenområden. Enheten tar
fram planprogram och detaljplaner samt handlägger ansökningar om planbesked.
5.4.1.3

Exploateringsenheten

Exploateringsenheten arbetar med planering för nya bostäder och arbetsplatser samt utbyggnad av gator, parker och va-ledningar.
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Exploateringschefen är projektägare i stadsutvecklingsprojekt. Projektenheten inom stadsmiljö- och serviceförvaltningen genomför stadsutvecklingsprojekt och andra exploateringsprojekt. Arbetet bedrivs inom ramen för projektmodellen.
5.4.2

Stadsmiljö- och serviceförvaltningen

Stadsmiljö- och serviceförvaltningen ansvarar bl.a. för bygglov, kartproduktion, trafikfrågor, parkering, miljötillsyn samt gatu- och parkskötsel. Viss intern service inom staden
som IT, måltidsservice hör också till stadsmiljö- och serviceförvaltningen. I förvaltningen
finns projektenheten som driver projekt på uppdrag av andra förvaltningar och bolag.
Projektenheten

Projektenheten ansvarar för planering, projektering och genomförande av stadens större
investeringar i markanläggningar, infrastruktur och fastigheter, samt bistår med projektoch byggledningskompetens för mindre investeringar.
Projektenheten driver för närvarande 45 projekt och 5 stadsutvecklingsprojekt.
5.4.3

Bedömning

Ansvars- och rollfördelning för expansionen i den politiska organisationen framgår av styrelsens och nämndernas reglementen. Bedömningen är att ansvarsfördelningen är tydlig i
betydelsen vem som ansvarar för vad. Vilket ansvar som involverade bolag har inom ramen för expansionen är också i huvudsak tydlig även om Lokalfastigheters ansvar delvis
har förändrats i och med fullmäktiges beslut den 31 januari 2018.
En iakttagelse är att förutom de enheter i stadens organisation som är involverade i expansionen omfattas också ett antal bolag av den. Ett förhållande som i sin tur ställer
ökade krav på att samordning och uppföljning av expansionen. Den personunion som
finns mellan stadsdirektör och koncern VD bör dock bidra till att underlätta samordning
och ledning av expansionsprocessen i ett hela staden perspektiv.
Kommunstyrelsen har en central roll när det gäller expansionen, förutom det ansvar och
roll som följer av kommunallagen, i och med ansvaret för samhällsplaneringen och stadsbyggnad samt ansvaret för exploatering och fastighetsförvaltning. Kommunstyrelsen är
ansvarig för att upprätta förslag till detaljplaner som ska beslutas av fullmäktige men kan
på egen hand besluta om detaljplaner om de inte är av stor vikt eller har principiell betydelse.
Ett motiv som redovisats till att driva utvecklingen av stadskärnan i ett bolag är att det
skapar föreutsättningar för en ekonomisk särredovisning över tid. Enligt vår uppfattning är
det motivet tveksamt eftersom det finns inget som hindrar att motsvarande särredovisning
kan ordnas inom den kommunala organisationen. Istället kan det styrningen av projektet
kompliceras av att styrningen av affärsområdet måste ske i enlighet med det bolagsrättsliga regelverket. Ett förhållande som inte förändras av stadsbyggnads- och exploateringschefen ansvarar för affärsområdet.
I granskningen har vi noterat och tagit del av kommunfullmäktiges beslut att bl.a. upphäva
sitt tidigare beslut om att överlåta fastigheter med verksamhetslokaler till Lokalfastigheter.
Med anledning av vad som då framkommit bedömer vi att ärendet i samband med fullmäktiges beslut den 1 juli 2016 inte var tillräckligt utrett.
Bestämmelser om beredning av fullmäktiges ärenden framgår av 5 kap. 26-32a §§. Enligt
5 kap. 26 § skall ett ärende innan det avgörs av fullmäktige ha beretts antingen av en
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nämnd vars verksamhetsområde ärendet berör eller av en fullmäktigeberedning. Kommunstyrelsen, enligt Kaijser (Sida 353, Kommunallagarna II, 1975), har till uppgift att behandla ärenden ur allmänt kommunala synpunkter, framförallt med hänsyn till kommunens
ekonomi och att därvid åstadkomma en lämplig avvägning mellan olika intressen. Enligt
”Kommunallagen med kommentarer och praxis”, femte upplagan 2011, så syftar beredningen till att ge fullmäktige ett tillförlitligt och allsidigt belyst underlag för besluten. I detta
ingår ett visst mått av sakprövning. Vår slutsats är att det finns uttalade krav på att ärenden som ligger till grund för beslut i fullmäktige ska vara tillräckligt utredda. Enligt vår bedömning kännetecknas en tillräcklig beredning av ett ärende att det är:
 Analyserat och konsekvensbedömt utifrån:

Lagenhetlighet.
Ekonomi.
 Verksamhet.
 Objektivt.
 Förståeligt.



Förtroendevalda ska med stöd av beredningen av ärendet sammantaget ges tillräcklig information så att det blir tydligt vilket beslut som har fattats och vilka konsekvenser beslutet
förväntas få.
Med anledning av ovanstående beslut av fullmäktige behöver sannolikt justeringar göras i
styrdokument där Lokalfastigheter anges som fastighetsägare i förhållande till kommunala
verksamhetslokaler. Eftersom Lokalfastigheter då inte kommer att vara fastighetsägare är
det väsentligt att definiera det fastighetsägaransvar för av staden ägda fastigheter som
bolaget ska fullgöra.

6 Samhällsbyggnadsprocess och projektmodell
6.1.1

Samhällsbyggnadsprocess

Ett övergripande syfte med samhällsbyggnadsprocessen är utveckla Sundbyberg i enlighet med översiktsplanen. Utvecklingen planeras, genomförs och följs upp inom ramen för
processen. I processen tas bland annat detaljplaner fram och genomförs exploateringsprojekt.
För närvarande pågår ett arbete för att utveckla samhällsbyggnadsprocessen. Arbetet genomförs i en organisation som fastställts av förvaltningschefen för stadsmiljö- och serviceförvaltningen samt stadsbyggnads- och exploateringschefen. Arbetet är organiserat i en
styrgrupp, processgrupp och referensgrupp.
Under 2017 har målsättningen varit att tydliggöra nomenklatur och varje enhets ansvar i
processen samt att inventera processkartan. Arbetet har genomförts med bl.a. workshops
och seminarier. Övergripande syftar arbete med att utveckla processen att höja kvaliteten
i arbetet och för medborgarna. Samarbetet mellan berörda förvaltningar och stadens bolag samt interna rutiner ska utvecklas med målsättningen att skapa effektivare arbetsprocesser. Ambitionen är även att samarbetet med politiken ska utveckla. Något slutdatum
har inte satts när utvecklingsarbetet förväntas vara färdigt.
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6.1.2

Projektmodell

Det finns en gemensam projektmodell som används inom staden bl.a. för stadsutvecklingsprojekt och andra typer av projekt. Projektmodellen har nyligt uppdaterats. Projektmodellen är tänkt att fungera som ett ramverk för projekt. I projektmodellen beskrivs hur ett
projekt blir till, planeras, genomförs och till sist avslutas. Av modellen framgår också projektorganisationen med roller och ansvar samt hur uppföljning och styrning fungerar. I projektmodellen ingår följande mallar:
►
►
►
►
►
►
►
►
►
►

Aktivitetsplan.
Budget.
Kommunikationsplan.
Projektbeställning.
Projektdirektiv.
Projektdokumentation.
Projektplan.
Riskanalys.
Slutrapport.
Tidsplan.

Till projektmodellen finns en vägledning för arbetet med att planera, genomföra och avsluta ett projekt. Under planeringsfasen ska risker identifieras och analyseras. För de allvarligaste riskerna, enligt vägledning, bör projektet planera för att undvika att de inträffar
eller hur de kan åtgärdas om de inträffar. I riskmallen ska identifierade risker anges och
sannolikheten att de uppstår bedömas. Åtgärder för att reducera risken ska anges under
rubriken handlingsplan i mallen. I projektplanen ska risker beskrivas och beroenden som
bedöms som mest allvarliga hot mot projektets genomförande tillsammans med åtgärder
för att reducera risken och konsekvenserna om den realiseras.
Av mallen till projektplan anges som ett exempel att i ett kvalitetssäkringsperspektiv genomförs riskanalyser varje månad.
Projekten följs utifrån olika perspektiv löpande upp. Av projektplanen ska det framgå vilka
möten som ska genomföras och vilka rapportdokument som ska tas fram.
Projektmodellen har inte fastställt av styrelse eller nämnd.
6.1.3

Entreprenadavtal och styrning av upphandlade entreprenörer

När entreprenader upphandlas i samband med större investeringar granskas avtalen först
av projektenheten och därefter av upphandlingsenheten. Avtalsutkast går också med till
upphandlingsutskottet som en del av underlaget.
För att säkerställa att leverantörerna levererar i enlighet med åtaganden i ingångna avtal
ingår vid större projekt ett antal aktiviteter i projektenhetens arbetssätt. Inledningsvis hålls
startmöten med entreprenörer för att tydliggöra förväntningar och mandat. Under genomförandet hålls regelbundna bygg- och ekonomimöten. Projektenheten har byggledare på
plats för att följa, leda och följa upp entreprenörernas arbete.
Stadsledningskontorets investeringscontroller stödjer projektledarna vid budgetering och
medverkar tillsammans med projektledaren så projekten följs upp. Uppföljningar av investeringsbudgeten per investeringsprojekt görs till ansvarig nämnd i samband med tertialrapporterna. Till kommunfullmäktige redovisas investeringsbudgetens utfall i samband
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med tertialrapporter med i förekommande fall begäran om omfördelning mellan investeringsprojekt.
I slutskedet av en entreprenad, är det projektenhetens erfarenhet, att det inte sällan blir
”hårda” förhandlingar där juriststöd tas in då så krävs.

6.2

Bedömning

Samhällsbyggnadsprocessen är en väsentlig och komplicerad process där många aktörer
med olika ansvar ska samspela. Tiden från idé till inflyttning i en färdig byggnad är ofta en
i tid lång process. För att resultatet av samhällsbyggnadsprocessen ska bli effektivt
fordras effektiva processer, väl fungerande samverkan, tydlig kommunikation god kännedom om lagar, regler och styrdokument. En effektiv samhällsbyggnadsprocess är särskilt
viktigt i en situation som staden befinner sig i med en kraftig expansion som involverar ett
stort antal ansvar i organisationen.
Det är positivt att det pågår ett arbete med att utveckla och effektivisera samhällsbyggnadsprocessen och samtidigt nyttan för medborgarna. Även om förbättring av processer
är ett arbete som ständigt pågar är det rimligt att fastställa en tidplan för när en ny version
av processen förväntas bli klar.
Genomförandet av stadsutvecklingsprojekt görs med stöd av projektmodellen som nyligt
uppdaterats. Projektmodellen har inte fastställts av styrelse/nämnd. Det har inte heller
framgått att modellen har fastställts på tjänstemannanivå. Vår bedömning är att projektmodellen bör fastställas på politisk nivå.
Projektmodellen redovisar ansvar och roller och aktiviteter som ingår i genomförandet av
ett olika typer av projekt från initiering till avslut. Vår bedömning är att projektmodellen ger
förutsättningar för ett ändamålsenligt stöd till genomförandet av stadsbyggnadsprojekt.
Den stora utmaningen särskilt när volymen är omfattande är att säkerställa följsamheten
till projektmodellen. En synpunkt är att tillvägagångsätt för riskanalysen i modellen bör beskrivas och att mallen som används även har utrymme för att värdera konsekvensen av
en risk.
Projektenheten har ett tillämpat arbetssätt för som syftar till att upphandlade entreprenadavtal ges en ändamålsenlig utformning. Då stora investeringsprojekt upphandlas bör det
övervägas om avtalsjuridisk sakkunskap behöver konsulteras när avtal utformas. På motsvarande sätt finns ett tillämpat tillvägagångssätt för att styra och följa upp pågående entreprenader.
Det är positivt att investeringscontroller medverkar då projektbudget och ekonomin i projekten följs upp.

7 Expansionens ekonomiska effekter
7.1
7.1.1

Ekonomisk långtidsplanering
Långsiktig ekonomisk analys

PwC har på uppdrag av staden genomfört en ekonomisk långtidsprognos för åren fram till
och med 2030. Analysen presenterades i augusti 2015.
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Analysmodellen baseras, förenklat sett, på antaganden om bostadsbyggande och befolkningsutveckling och hur de i nästa steg påverkar driftkostnader, intäkter och investeringar
Framskrivningen har utgått från den då aktuella befolkningsprognosen. Beräkningen är
gjord i 2014 års kostnadsnivå. Analys har också tagit hänsyn till kommunens då gällande
finansiella mål för god ekonomisk hushållning.
Hur mycket den kommunala verksamheten kommer att expandera påverkas i hög utsträckning på hur befolkningsökningen fördelar sig dels på specifika åldersgrupper dels,
på olika områden i kommunen (förtätning kontra nya områden). Förhållandet mellan egen
regi och externa utförare har dessutom betydelse i ett lokalförsörjningsperspektiv.
Ökade behov av kommunal service som en konsekvens av befolkningsökningen påverkar
stadens kostnader genom ökade löner och hyror (egen regi) och genom ökade utgifter för
externt utförda tjänster. En ökning av verksamheten i egen regi leder inte sällan till behov
av nyinvesteringar till skillnad från en ökning hos externa utförare som får lösa lokalfrågan
på egen hand. I båda fallen påverkas dock kommunens driftkostnad.
Under senare år har staden haft en ökande investeringstakt. Åren 2013 till 2014 motsvarade investeringsutgifterna i Sundbyberg ca 25 procent av skatteintäkter och statsbidrag.
De kommande åren förväntas investeringsutgifterna att öka ytterligare. De bedöms
komma att ligga på 500 mnkr per år fram till 2030 eller totalt 7,7 mdkr.
Med utgångspunkt från befolkningsprognosen och de antaganden som har gjorts avseende servicenivåer m.m. görs i analysen bedömningen att det totala kostnadstrycket ökar
med 65 procent under perioden från 2014 till 2030. Den största ökningen förväntas inom
grundskolan och den minsta inom äldreomsorgen.
En bedömning i analysen är att den totala kostnaden per invånare kommer att öka (fasta
priser). En slutsats som dras när kostnader och intäkter jämförs, är att om ”det demografiska trycket” inklusive ökade avskrivningskostnader ska finansieras tillsammans med
full kompensation för löne- och prisökningar klaras inte det finansiella resultatmålet på två
procent.
Det gap som uppkommer framgår i nedanstående figur:
Figur 1 - Kostnader och intäkter 2014 - 2030
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För att sluta gapet finns, enligt PwC, följande alternativ; årligen förbättra kostnadseffektiviteten med 1,27 procent under perioden eller succesivt höja kommunalskatten med 4,62 kr
fram till 2030 eller en kombination av alternativen.
Intentioner från kommunledningens sida är att kunna ta över analysmodellen och i egen
regi gör långtidsekonomiska beräkningar.
7.1.2

Kommunalekonomisk analys

PwC har också på uppdrag av staden genomfört en övergripande analys av hur de framtida lokalkostnaderna för kommunen påverkas av en bolagisering av fastighetsbeståndet
och av de planerade investeringsverksamheten. I uppdraget ingick även att det aktuella
skatteunderlaget och att beräkna det kommande under en tioårsperiod. Analysen presenterades i april 2016.
Investeringsvolymen beräknas i analysen fram till 2025 uppgå till 3,9 mdkr. I huvudalternativet genomförs 50 procent av investeringarna i tillkommande lokaler i ett kommunalt
bolag och 50 procent i ett externt bolag.
Sammantaget konstateras i analysen bl.a. att:
 Kostnadstrycket ökar med 50 procent från 2014 till 2025.
 God ekonomisk hushållning förutsätter en årlig kostnadseffektivisering med 1,31

procent fram till 2025 eller en succesiv ökning av kommunalskatten med totalt 3,59
kr eller en kombination av dessa åtgärder.
 Lokalkostnaderna ökar från ca 324 mnkr 2016 till 619 mnkr 2025 exklusive ökade
lokalersättningar till enskilda förskolor och fristående skolor.
Analysen omfattar också ett alternativt scenario med lägre befolkningstillväxt. I uppdraget
till PwC ingick även att analysera effekten på skol- och lokalpeng.
7.1.3

Bedömning

En tillväxtkommun som Sundbyberg med en förväntad hög befolkningsökning de närmaste femton åren är det nödvändigt att kunna göra ekonomiska långtidsprognoser. Staden
lät år 2015 en konsult göra en sådan långsiktig ekonomisk analys. Det finns både utmaningar och svårigheter när det gäller prognoser över ekonomin på längre sikt. Osäkerhetsfaktorerna tilltar ju längre fram i tiden prognosen blickar. Bedömningen är dock att det är
positivt att en analys har gjorts av långsiktiga ekonomiska konsekvenser av den planerade
expansionen i Sundbyberg. I praktiken kan den ses som en ekonomisk konsekvensbeskrivning av den fortsatta expansionen. Ett underlag som enligt vår bedömning borde ha
redovisats för fullmäktige som ett underlag då expansionsrelaterade beslut tas.
Bedömningen är att det är viktigt att kunna göra återkommande ekonomiska långtidsprognoser och att i dessa simulera olika alternativa scenarios. Av den anledningen är det en
rekommendation att staden äger och kan hantera modellen. Modellen bör kunna utgöra
ett stöd för beslutsfattande och för att diskutera och lägga fast olika strategier för att hantera de utmaningar som blir följden av utvecklingen.
Det analysen från 2015 visar är att med oförändrad skattesats går det inte att kompensera
verksamheten för den förväntade pris- och löneutvecklingen fullt ut om god ekonomisk
hushållning samtidigt ska uppnås. Istället måste verksamheten löpande under perioden
förbättra sin kostnadseffektivitet. För att det ska bli möjligt krävs att olika verksamhetsanpassade strategier kan utformas för att göra verksamheterna alltmer kostnadseffektiva. En
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årlig förbättring av kostnadseffektivitet med i genomsnitt 1,27 procent är stor utmaning för
de flesta verksamheter.

8 Uppföljning
8.1

Rapportering till fullmäktige

Någon specifik uppföljning eller rapportering till fullmäktige av genomförandet av expansionen eller av stadsutvecklingsprojekten har inte noterats. Uppföljning och rapportering till
kommunfullmäktige sker i huvudsak inom ramen för stadens styrmodell:
► Tertialrapport 1.
► Tertialrapport 2 med delårsbokslut.
► Årsredovisning.
Rapporteringen vid dessa tillfällen avser i huvudsak av mål, uppdrag och ekonomi. Vid
uppföljning av investeringar i samband med tertial 1 och 2 ska nämnderna redovisa periodens ekonomiska utfall och en årsprognos för investeringarna. Följande anvisningar ges
för nämndernas rapportering av investeringsverksamheten:
► Analysen ska göras per projekt, ekonomiska avvikelser större än 10 procent ska
kommenteras och orsaker till avvikelsen anges.
► Betydande förändringar i projektets genomförande ska kommenteras och analyseras (förseningar, omfördelningar inom budgetram etc.).
► Om nämnden avser att omfördela mellan projekt inom sin fastställda investeringsram ska detta redovisas och beslut ske i särskild ordning.
När kommunfullmäktige behandlar stadens tertialrapporter ingår nämndernas rapporter
tillsammans med bolagens. På motsvarande sätt ingår nämndernas verksamhetsberättelser då kommunfullmäktige behandlar stadens årsredovisning.
Uppföljningen av investeringarna på nämndnivå redovisar per projekt; utfall, budget, prognos och differens helår samt i förekommande fall förslag på omfördelning. Nämnderna
lämnar också en kortfattad kommentar/analys av utfallet med fokus på avvikelser. I stadens tertialrapporter och i årsredovisningen redovisas investeringsutfallet per nämnd, förslag till omfördelningar och sammanfattande analys.

8.2

Övrig uppföljning

Respektive projekt följs regelmässigt upp i enlighet med projektmodell och projektplan.

8.3

Bedömning

Sundbybergs stads expansion är en fråga av större vikt som involverar i princip hela stadens organisation. Det är en omfattande stadsutveckling som pågår inom ramen för ett
stort antal projekt. Vår slutsats är därför att det finns behov att ha en god överblick av ekonomi och resurser samt uppföljning av stadsutvecklingsprojekten. En sammanställd rapportering av stadsbyggnadsprojekten och stadsutvecklingsekonomin bör tas fram med
viss regelbundenhet, t.ex. i samband med tertialrapporter och bokslut och redovisas till
fullmäktige. Även följsamheten i förhållande till översiktsplan och andra väsentliga styrdokument som ger uttryck för viktiga värden som ska uppnås i stadsutvecklingen bör planmässigt följas upp.
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Uppföljning av expansionen och återrapportering till fullmäktige sker i huvudsak inom ramen för styrmodellen, d.v.s. i samband med tertialrapporteruppföljning budget och i samband med årsbokslut. Uppföljningen som då görs avser i huvudsak projektens ekonomiska utfall i förhållande investeringsbudgeten. Det har inte framkommit i denna granskning att det har gjorts någon samlad eller särskild återrapportering till fullmäktige av den
pågående expansionen.
Det är vår bedömning att kommunstyrelsen till kommunfullmäktige borde lämna en sammanställd uppföljning av expansionen, antingen under året eller i samband årsredovisningen. Återrapporteringen bör omfatta följande:
► En sammanställd redovisning av pågående stadsutvecklingsprojekt.
► En uppföljning av stadsutvecklingen i förhållande till översiktsplanens mål och strategier.
► Prognos på stadsutvecklingsekonomin (t.ex. fram till 2030 uppdelad på kortare perioder).
► Långsiktigt finansiell analys.
För att ytterligare stärka uppföljningen av stadsutvecklingsprojekten enligt första punkten
ovan kan den göras kvartalsvis på projektnivå och redovisas till kommunstyrelsen eller exploaterings- och hållbarhetsutskottet.

9 Granskning av investeringar
9.1

Inledning

I granskningen har det ingått att belysa beslut om expansionsrelaterade investeringar. Av
den anledningen har två investeringsbeslut fattade av fullmäktige valts ut. I granskningen
har sedan de underlag som legat till grund för besluten studerats.

9.2

Förskolan Kvarnkullen

Investeringen avser en nybyggnad av förskola i Västra Ursvik med plats för 120 barn.
Förskolenämnden beslutade den 15 december 2016, att godkänna förslag till program förskolan Kvarnkullen och föreslog kommunfullmäktige att fastställa investeringsmedel för
projektering och genomförande till sammanlagt 70 mnkr. Kommunstyrelsen behandlade
vid sitt sammanträde den 10 april 2017 förskolenämndens förslag till program för investeringsprojektet. Kommunstyrelsen beslutade då att återremittera ärendet till stadsledningskontoret för ytterligare beredning med anledning av förslaget bedömdes alltför kostnadsdrivande.
I den fortsatta beredningen togs två skissförslag fram. Den 4 december 2017 beslutade
kommunstyrelsen om att föreslå fullmäktige att godkänna investeringen (alternativ 1).
I beslutsunderlaget till fullmäktige fanns följande handlingar med förutom förskolenämndens och kommunstyrelsens protokoll:
►
►
►
►

Barn-och utbildningsförvaltningens skrivelse.
Reviderat program avseende ny förskola Kvarnkullen i Ursvik.
Kostnadsbedömning.
Stadsledningskontorets skrivelse.
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Kostnadsbedömningen av alternativ 1 och 2 hade gjorts av ÅF-Infrastructure AB. I stadsledningskontorets skrivelse redovisas den totalt beräknade investeringsutgiften för alternativ 1 på 60,5 mnkr. De ekonomiska konsekvenserna i form av årshyra förväntas uppgå
till 4 mnkr per år exklusive el och städ, vilket motsvarar 33,3 tkr/barn. Nuvarande snitthyra
inom förskolan är 24 tkr. När lokalen tas i bruk kommer det att innebära en ökning av stadens lokalpeng. Privata utförare och andra kommunala aktörer kommer då att få en ökad
lokalersättning.
Barn- och utbildningsförvaltningen redovisar i program för förskolan en kort risk- och konsekvensanalys. Av den framgår det att den ökade befolkningen i Västra Ursvik motiverar
behovet av en friliggande förskola tillsammans med förskolor i lägenheter. När efterfrågan
på förskoleplatser minskar kommer antalet lägenhetsförskolor att reduceras.
Kommunfullmäktige beslutade den 18 december 2017 enligt kommunstyrelsens förslag.
9.2.1

Bedömning

När ärendet först bereddes av kommunstyrelsen gjorde styrelsen bedömningen att förslaget var alltför kostnadsdrivande varpå det återremitterades för ytterligare utredning.
De underlag som låg till grund för fullmäktiges förslag bedöms som relevanta och i huvudsak tillräckliga. Stadsledningskontorets skrivelse innehåller en ekonomisk konsekvensanalys som visar på hur ekonomin påverkas av beslutet.

9.3

Ombyggnad av Rissneleden och Kavallerivägen samt parkanläggningar
i Rissne

Fullmäktige beslutade om investeringen den 23 november 2015.
Investeringen avser ombyggnad av Rissneleden och Kavallerivägen och allmänna anläggningar inom exploateringsområdena och dess närhet samt anläggande av torg och park
med tillhörande lekplats.
I beslutsunderlaget till fullmäktige fanns följande handlingar med förutom kommunstyrelsens protokoll:
►
►
►
►

Översiktlig karta avseende ombyggnaden av Rissneleden och Kavallerivägen.
Gatusektioner avseende Rissneleden och Kavallerivägen.
Systemhandling Rissneleden och Kavallerivägen.
Stadsledningskontorets skrivelse.

I stadsledningskontorets skrivelse ingår ett avsnitt om investerings- och driftkostnader.
Den sammanlagda investeringen beräknas till 200 mnkr. Vidare framgår att staden säljer
byggrätter inom detaljplanerna för cirka 165 mnkr förutsatt att detaljplanerna vinner laga
kraft med den utformning som då var aktuell. Genom exploateringsavtal kopplat till detaljplanerna bedöms staden få in ersättning för del av gatukostnader samt anslutningsavgifter
för VA.
Drift- och underhållskostnader för Rissneleden beräknas utökas med 1,2 mnkr. Kostnad
för kapitaltjänst beräknas till 10 mkr per år i genomsnitt de första fem åren.
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I underlaget redovisas ett antal risker som identifierats i projektet som kommer att studeras närmare i samband med fortsatt projektering. Exempel på risker som nämns är genomförandeavtal med tvärbanan, konjunkturförändringar, samordning, geoteknik och närheten till stadens avloppstunnel.
9.3.1

Bedömning

I underlaget redovisas inte en investeringskalkyl utan istället anges ett beräknat totalbelopp. Uppgiften om försäljningsintäkter är indikativ utifrån den då aktuella situationen i pågående detaljplanearbetet. Vår bedömning är att det är en brist i underlaget att det saknas
en fullständig investerings- och driftkostnadskalkyl.
Underlaget saknar en riskanalys. Det som anges är möjliga risker dessa har dock inte
analyserats utifrån sannolikhet och konsekvens.
Vår bedömning är att ärendet i dessa två avseenden inte är tillräckligt utrett.

10 Svar på revisionsfrågorna
Nedan redovisas kortfattade svar på de revisionsfrågor som har ingått i granskningen.
Fråga
Är roller- och ansvarsfördelning
med avseende på strategisk expansion tydlig och skapar den förutsättningar för en effektiv beredning
av beslut??

Finns långsiktiga planer som omfattar samtliga nämnders och berörda
bolags ansvarsområden och som
synkroniseras med varandra?

Hur hanteras utmaningar vad gäller
kompetensförsörjningen kopplat till
detta specifika område?

Svar
Ja, i huvudsak är ansvarsfördelningen tydlig.
Kommunstyrelsen har ett huvudansvar för den
strategiska expansionen. Ett flertal ansvar, både
i förvaltningsorganisationen och bolagskoncernen är involverade i genomförandet, vilket ställer
höga krav på en effektiv ledning och samordning
av expansionsprocessen.
För att beredningsprocessen ska bli effektivare
måste det bli tydligt vilka underlag som ska finnas med framförallt då olika typer av investeringsbeslut bereds.
Delvis. Befolkningsprognos och bostadsbyggnadsprognos (antagande) tas årligen fram i ett
15-årsperspektiv. För närvarande finns inte aktuella lokalförsörjnings- och personalbehovsprognoser. En ekonomisk långtidsplan togs fram under 2015. Investeringsplanen i budgeten har ett
treårigt perspektiv. I det utvecklingsskede som
Sundbyberg befinner krävs en strategisk långtidsplanering som omfattar; bostäder, befolkning,
lokal- och personalbehov, investeringar och ekonomi.
För närvarande pågår arbetet med att fram en
kompetensförsörjningsplan med förvaltningsspecifika handlingsplaner. Personalbehovsplanen
har inte reviderats. Bedömningen är att det behövs både en aktuell personalbehovsplan och
verksamhetsspecifika strategier för att minska rekryteringsbehovet och för att öka möjligheten att
rekrytera.
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Fråga
Hur säkerställer staden att stadens
policys- och styrdokument är relevanta och uppdaterade med avseende på stadens fortsatta expansion?

Är riskanalyser som upprättas som
underlag för politiska beslut med avseende på fortsatt expansion och
tillväxt ändamålsenliga?

Hur kvalitetssäkras avtal som ingås
med externa parter, främst byggentreprenörer?

Är kommunstyrelsens rutiner för
uppföljning och återrapportering till
fullmäktige av bedrivna projekt, med
avseende på fortsatt expansion,
ändamålsenliga?

Svar
I första hand genom att behovet av uppdatering
uppmärksammas av tjänstemän i organisationen.
Vissa policys har en bestämd giltighetstid. Det
finns ingen process/rutin eller direkt uttalat ansvar för att bedöma policys och styrdokuments
relevans med avseende på stadens fortsatta expansion.
I granskningen har det i de underlag som vi tagit
del av framkommit redovisning av risker i begränsad utsträckning. Dessa riskanalyser har enligt vår mening inte varit ändamålsenliga. Vår bedömning är att användningen av riskanalyser är
ett utvecklingsområde.
När entreprenader upphandlas i samband med
större investeringar granskas avtalen först av
projektenheten och därefter av upphandlingsenheten. Avtalsutkast går också med till upphandlingsutskottet som en del av underlaget.
Nej. Fullmäktige får endast rapportering via tertialrapporter och årsredovisning och då i form av
utfall per projekt i förhållande till budget. Vår bedömning är att återredovisningen till fullmäktige
av pågående stadsutvecklingsprojekt är otillräcklig.
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