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1 Om årsredovisningen 
Kommunstyrelsen ska enligt kommunallagen leda och samordna förvaltningen av 
kommunens angelägenheter, och utöva den så kallade uppsiktsplikten. Detta gäller för såväl 
stadens nämnder som dess hel- och delägda bolag. Årsredovisningen är kommunstyrelsens 
rapport till kommunfullmäktige om kommunkoncernens samlade verksamhet och ekonomi 
2019. Sedan den 1 januari 2019 gäller en ny lag om kommunal bokföring och redovisning och 
staden har anpassat årsredovisningen och förvaltningsberättelsen efter rekommendationen 
från Rådet för Kommunal Redovisning som är ett normgivande organ. Dock behöver analys 
utifrån koncernperspektivet utvecklas till kommande år. 

Årsredovisningen vänder sig framförallt till kommunfullmäktige men också till dig som är 
invånare eller företagare i kommunen, och naturligtvis till kreditgivare, leverantörer och 
samarbetspartner. Här kan du läsa om vilka mål som satts upp, hur 
måluppfyllelsen/verksamheten har utvecklats och hur skattepengarna har använts. 
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2 Inledning 

2.1 Mittenstyrets förord 

Sundbybergarnas Sundbyberg 

Vi värnar om och utvecklar Sundbybergs styrkor; vår trivsamma stad, våra fantastiska 
grönområden, våra goda kommunikationer och vårt rika föreningsliv. Vår vision är ett 
Sundbyberg som håller ihop och som ligger i framkant. I vårt arbete involverar vi 
Sundbybergarna och tillsammans tar vi ansvar för en god ekonomi, en trygg livsmiljö och en 
hållbar stad. 

En stark ekonomi är grunden för en hållbar stad och under 2019 har vi tagit viktiga steg mot 
en budget i balans. När staden växer måste stadens ekonomi kunna säkerställa att staden 
även i framtiden ska kunna uppfylla det uppdrag vi fått från medborgarna. Vi har Sveriges 
kraftigaste befolkningstillväxt och högsta bostadsbyggande. Staden präglas av attraktiva 
miljöer för boende, besökare och företag, en väl fungerande infrastruktur och ett rikt 
kulturliv. I ett så expansivt skede är det viktigt att inte tappa styrfart och det är även viktigt 
att kunna balansera alla utmaningar, så att en god ekonomisk hushållning uppnås. Det 
innebär ett grundligt effektiviseringsarbete med fokus på grunduppdraget och tydliga 
politiska prioriteringar som är en del av ett långsiktigt ekonomiskt arbete. Från stadens 
politiska ledning vill vi rikta ett särskilt stort tack till stadens tjänstepersoner som tagit 
ansvar för att få ordning och reda i stadens ekonomi. 

När vi blir fler Sundbybergare måste möjligheter till kultur-, idrotts- och fritidsaktiviteter 
komma in tidigt i planeringen. I ett Sundbyberg som fortfarande har tydliga sociala barriärer 
är samverkan med civilsamhället en central del av all politik. Vår föreningsverksamhet är en 
viktig del av det förebyggande sociala arbetet genom att ge människor givande sysselsättning 
och bidrar till gemenskap, glädje och stärker personers hälsa. Våra föreningar gör vår fina 
stad starkare och bidrar tydligt till social hållbarhet. Staden ska kunna erbjuda sina invånare 
en aktiv och meningsfull fritid och arbetet med att erbjuda ett varierat och högkvalitativt 
utbud av kultur-, idrotts- och fritidsaktiviteter har gett resultat. Under 2019 blev Sundbyberg 
utsett till årets kulturkommun av fackförbundet Vision. Ett stort tack till all personal som 
enträget arbetat för att göra detta möjligt. 

Sundbyberg har under 2019 tagit stort ansvar för arbetet med klimat- och miljöfrågorna. I 
våras fick vi veta att vi är den kommun i Sverige som rankats som Sveriges mest hållbara 
samhälle enligt tidskriften Dagens Samhälle. Det är ett kvitto på att vår politik har gett effekt 
men också ett stort ansvar att fortsätta på de höga ambitioner som återfinns inom 
Sundbybergs politik. Vi har sett till att arbetet med hållbarhet genomsyrar alla stadens 
verksamheter, från stadens budget till ägardirektiv för stadens bolag. Genom stadens 
mobilitetsprogram ställer vi om och bygger för hållbara transporter, genom solceller på taken 
får vi hållbar energi och genom centrumutveckling bygger vi effektivt. 

Centrumutvecklingen är även viktig för att lyfta stadsdelar som lider av 
trygghetsproblematik, och se till att stadens utveckling och tillväxt kommer alla till del. 
Arbetet med att involvera Sundbybergarna märks tydligast här. Flera dialoger har hållits och 
insamling av synpunkter, idéer och förslag från Sundbybergare och andra intressenter har 
skett. Målet är levande stadskärnor med så hög grad av hållbarhet som möjligt som sätter 
människan i fokus. Vi har påbörjat byggnationen av två nya förskolor och det har tagits stora 
steg mot att sätta igång byggandet av Örskolan samt kan vi konstatera att Sundbyberg 
fortsatt är en av Sveriges bästa cykelkommuner. Ett hållbart Sundbyberg har resurseffektiva 
kretslopp och klimatsmarta transporter och energilösningar. Vi bygger byggnader som 
präglas av god arkitektur och trygga utemiljöer för alla. Det självklart att du som 
Sundbybergare ska var trygg oavsett var du befinner dig i staden. 

Trygghet i den offentliga miljön har varit en viktig fråga i Sundbyberg de senaste åren och 
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2019 är inget undantag. Tryggheten i staden har varit central för det politiska arbetet och det 
är glädjande att 2019 blev ett lugnt år. Men trots dessa framgångar finns det skäl att vara 
ödmjuk och satsa ännu hårdare på tryggheten. Stadsdelarna Hallonbergen och Rissne ligger 
upptagna som riskområden på Polisens lista över utsatta områden som tas fram av Polisens 
nationella operativa avdelning (NOA). Detta är inte acceptabelt. Tillsammans med polisen 
har staden inlett ett intensivt arbete med att komma till bukt med trygghetsproblemen, inte 
minst i det nya arbetssätt som sker mellan stadens förvaltningar. Att stadens unga klarar 
skolan, har en meningsfull fritid och får möjlighet till en hederlig försörjning är det som i 
längden kommer att knäcka gängen när de inte längre kan rekrytera nya kriminella. Att 
centrumanläggningarna utvecklas och staden förtätas är också viktiga steg för att alla 
Sundbybergare ska kunna känna sig trygga i alla stadsdelar. 

Uppföljning av skolverksamhetens visar på en god måluppfyllelse och flera verksamheter har 
förbättrat sina resultat vad gäller medborgarnas nöjdhet med personalens bemötande. 
Staden har också kommit långt när det kommer till att anlägga fler förskolor där staden 
beslutat om både genomförandebeslut och start av förstudier. Fler insatser behöver göras för 
att höja barnens betyg och det övergripande målet för samverkan i Rissne är att alla barn ska 
klara skolan.  

Social- och arbetsmarknadsnämnden har under året lagt särskilt samverkansfokus på 
barnrättsfrågor som en förberedelse inför att barnkonventionen blir lag från 2020 samt på 
området våld i nära relation. Social- och arbetsmarknadsförvaltningen samt barn- och 
utbildningsförvaltningen har utifrån det gemensamma uppdraget initierat Samverkan i 
Rissne (SiR), med målet att minska utanförskap, missbruk och psykisk ohälsa bland barn och 
unga. Utvecklingsarbetet är långsiktigt med en tänkt förgrening till hela staden. 

Varje år hålls ett antal fester eller större evenemang i Sundbyberg. Likaså under 2019. Ett 
stort nationaldagsfirande på Golfängarna anordnas årligen av Sundbybergs stad. Marknader 
och festligheter i centrala Sundbyberg arrangerades av Sundbybergs stadskärneförening och 
Lions Club i Sundbyberg. Evenemangen är mycket uppskattade både bland besökare och 
arrangörer och till nationaldagsfirandet kom cirka 40 000 besökare. Under 
nationaldagsfirandet hälsas nya medborgare i Sverige välkomna och priset till Årets 
Sundbybergare delas ut. 

Våra engagerade och kompetenta medarbetare har med fina insatser i verksamheterna 
bidragit till stadens positiva utveckling, men vi har ett fortsatt hårt jobb framför oss. Stadens 
höga ambitioner i hållbarhetsarbetet ska fortsätta, tryggheten ska prioriteras och stadens 
ekonomiska hushållning måste vara god. Sundbyberg är och ska fortsatt vara en levande och 
medmänsklig stad där vi ger rum åt en mångfald av människor och verksamheter. Vi är en 
stad som växer bäst tillsammans. 

 

 

 

Peter Schilling                Stefan Bergström              Johan Storåkers 

Socialdemokraterna        Centerpartiet                     Liberalerna 
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2.2 Stadsdirektörens förord 

På många sätt står Sundbybergs stad stadigt i sina grundvalar. Här finns en tydlig vision om 
att Sundbyberg växer med dig! Vi växer hållbart, utifrån de behov, önskemål och 
förutsättningar som våra invånare, näringsidkare och besökare ger uttryck för. Vi skapar 
goda förutsättningar för att människor och verksamheter ska kunna växa och bli det bästa 
och mesta de kan. 

Ett av många kvitton för att vi rör oss i den riktningen fick vi under 2019, då vi av 
fackförbundet Vision utsågs till Årets kulturkommun. Ett annat var när tidningen Dagens 
Samhälle i början av 2020 rankade Sundbybergs stad som den mest hållbara 
storstadskommunen i landet, utifrån Agenda 2030. 

Tillväxten i Sundbyberg är fortsatt stark. Vid slutet av 2019 var antalet invånare 52 414, en 
ökning med 1 850 invånare. Det motsvarar 3,7 procent och är den största procentuella 
befolkningstillväxten i länet. 

Det finns mycket som är positivt i stadens utveckling. Samtidigt finns det också stora 
utmaningar, som vi behöver ta på största allvar. Tillväxt är kostsamt, inte minst därför att 
den kommunala servicen behöver byggas ut i motsvarande omfattning. Utmaningen blir att 
vi bygger på oss framtida driftskostnader. I likhet med hur det är för många andra kommuner 
i tillväxtregioner är stadens budgetläge ansträngt. Ser vi bara till stadens tillgångar har vi en 
god ekonomi. Tittar vi på resultatsidan, intäkter och kostnader, är det tuffare att få ihop 
ekvationen så som det ser ut nu. 

Fyra prioriterade områden  

En stor del av insatserna under året har handlat om att analysera stadens ekonomiska och 
strukturella situation och att påbörja arbetet med att effektivisera stadens arbetssätt. Jag har 
valt att peka ut fyra prioriterade områden som vi ska arbeta med under de kommande åren: 

Långsiktigt hållbar ekonomi 

Sundbybergs stad behöver anpassa sin kostym till de förutsättningar som råder. Vi behöver 
se över både kostnader och intäkter, prioritera i våra uppdrag och utforma effektivare 
arbetssätt. 

En viktig förutsättning för att kunna växa effektivt är att utnyttja de möjligheterna som 
digitaliseringen innebär. Vi har därför under 2019 organiserat digitaliseringsarbetet i staden, 
så att vi nu har en tydlig struktur för hur vi tar fram och implementerar digitala lösningar. 

Ordning och reda 

Under 2019 startade ett omfattande arbete med att genomlysa ledningsstruktur och 
arbetssätt på stadsledningskontoret i syfte att förbättra och utveckla stödet till övriga 
verksamheter och politiken. Detta resulterade i en ny organisation som trädde i kraft i 
januari 2020. Budgetprocess, styrmodell, beslutsforum och ärendehantering, allt behöver 
vara tydligt formulerat och begripligt för alla i organisationen. Större fokus kommer att 
läggas på att kartlägga och beskriva stadens processer. 

Tillit 

Tillit är en förutsättning för gott samarbete och för att få organisationen att röra sig framåt i 
positiv riktning. Ett gott ledarskap är en bra grund för att skapa tillit. 

Därför jobbar vi hårt med att utveckla vårt medarbetarskap och ledarskap utifrån den 
värdegrund som finns beskriven i arbetsgivarstrategin. Under 2019 har staden börjat rulla ut 
ett ledarprogram, som bland annat innebär att samtliga chefer i organisationen över en 
period av tre år kommer att genomgå en utbildning i Utvecklande Ledarskap. För en del 
chefer kommer vi också att erbjuda utbildningen Indirekt Ledarskap. Det är en omfattande 
satsning som vi är mycket stolta över, och där stadens ledningsgrupp visade vägen genom att 
vara först ut. 
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Arbetsmiljön är ett prioriterat område där vi fortsatt utbildar chefer och skyddsombud inom 
systematiskt arbetsmiljöarbete. Under året har vi också påbörjat en satsning på att utveckla 
bemötandet i staden, dvs. hur vi bemöter varandra och hur vi vill bli bemötta. Vi är varandras 
arbetsmiljö. Och det är också avgörande för att de som bor, verkar och vistas i staden ska 
uppleva att vi levererar den kommunala service som de förväntar sig, på ett sätt som de 
upplever som positivt. 

Arbetsro 

Jag är förvissad om att de andra tre punkterna ovan bidrar till arbetsro för medarbetare och 
chefer. Och jag är övertygad om att arbetsro också bidrar till arbetsglädje. 

När vi summerar 2019 kan vi konstatera att sjukfrånvaron sjunker, personalomsättningen 
minskar och att fler arbetar längre vilket är positivt. 

En tryggare stad 

Trygghetsfrågorna allt viktigare. Under 2019 uppdaterade vi samverkansöverenskommelsen 
som vi tecknade med Polisen 2017, bland annat genom medborgardialoger och nya 
medborgarlöften. 

Under året har staden också inlett arbetet med att ta fram en handlingsplan för att reducera 
utanförskapet och öka tryggheten och den sociala hållbarheten i stadsdelen Rissne. Det som 
är speciellt med det här initiativet är att det sker i samverkan mellan flera av stadens 
verksamheter, stadens bolag, Polisen, föreningar och näringsidkare. Satsningen kallas 
Samverkan i Rissne, SiR, och har som övergripande mål att barn som bor i Rissne ska klara 
sin skolgång. All forskning visar att det är det som är den viktigaste skyddsfaktorn. Det är ett 
långsiktigt arbete, men förhoppningen är att det redan på kort tid ska visa sig vara en 
framgångsrik arbetsmodell, och att vi därmed kan använda liknande modeller även i andra 
områden i Sundbyberg. 

Jag vill rikta ett stort tack till alla våra medarbetare för det ni bidrar till. Med er hjälp rör vi 
oss steg för steg mot visionen, ett Sundbyberg som växer för och med sina invånare. 

 

 

Jan Eriksson 

Stadsdirektör 
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Förvaltningsberättelse 

2.3 Översikt över verksamhetens utveckling 

Fem år i sammandrag 

  2019 2018 2017 2016 2015 

Befolkning, per 31 december 52 414 50 564 49 424 47 750 46 110 

Antal tillsvidareanställda 2 203 2 125 2 065 2 032 1 846 

UTDEBITERING      

Primär kommunalskattesats 18:90 18:90 18:90 18:90 18:88 

Total kommunalskattesats (exklusive kyrkoavgift) 30:98 30:98 30:98 30:98 30:98 

Kommunens skattekraft i andel av rikets 
medelskattekraft (%) 

113 112 109 109 108 

RESULTAT      

Skatteintäkter (mnkr) 2 443 2 280 2 112 1 946 1 790 

Generella statsbidrag och utjämning (mnkr) -145 -35 67 144 104 

Skatteintäkter, inklusive utjämning (mnkr) 2 298 2 245 2 178 2 089 1 894 

Verksamhetens intäkter (mnkr) 604 738 728 651 689 

Verksamhetens kostnader, inklusive avskrivningar 
(mnkr) 

-3 013 -2 935 -2 733 -2 694 -2 467 

Verksamhetens nettokostnader (mnkr) -2 409 -2 197 -2 004 -2 043 -1 778 

Årets resultat; före extraordinära poster (mnkr) 76 127 236 64 135 

Årets resultat; exklusive jämförelsestörande poster 
(mnkr) 

15 -79 44 -6 -61 

BALANS      

Investeringsvolym; nettoutgifter (mnkr) 342 266 359 272 384 

Skuldsättningsgrad (%) (skulder exklusive 
avsättningar / tillgångar) 

27 24 24 30 32 

Rörelsekapital (mnkr) (omsättningstillgångar -
 kortfristiga skulder) 

-658 -570 -484 -574 -493 

Soliditet I (%) (eget kapital / tillgångar) 66 70 70 64 63 

Soliditet II (%) (eget kapital - ansvarsförbindelsen 
för pensioner / tillgångar) 

53 54 53 47 46 

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

105 98 92 98 94 

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

107 107 101 101 104 

KOMMUNKONCERNEN      

Årets resultat, mnkr 175,0 587,7 1 144,3 213,8 299,0 

Eget kapital, mnkr 5 950,6 5 774,4 5 172,8 4 032,9 3 873,7 

Soliditet % 61 58 51 44 44 
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2.4 Den kommunala koncernen 

Den samlade kommunala verksamheten i Sundbyberg bedrivs i stadens nämnds- och 
förvaltningsorganisation och stadens helägda bolag, Sundbybergs stadshus AB med de fem 
dotterbolagen Lokalfastigheter i Sundbyberg AB, Sundbyberg Avfall och Vatten AB, 
Sundbybergs Stadsnätsbolag AB, Sundbybergs Bredband AB och Fastighets AB Förvaltaren. 
Det sistnämnda bolaget är det största i koncernen. 

Förutom de helägda bolagen finns några delägda bolag, kommunalförbund och en stiftelse. 

Därutöver anlitar staden privata utförare på flera områden, framförallt inom vård- och 
omsorgsverksamheten och tekniska verksamheten. 

Organisationsschema över Sundbybergs stad 

  

 

  

Ovanstående organisationsschema omfattar den kommunala organisationen med nämnder 
och helägda bolag samt de delägda bolag, kommunalförbund, stiftelser och väsentliga privata 
utförare av välfärdstjänster. De privata utförare som tagits upp här omfattar de som utfört 
tjänster för mer än 15 mnkr till staden. 
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2.5 Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning 

Samhällsekonomisk utveckling 

Helåret 2019 ökade bruttonationalprodukten (BNP) med 1,2 procent. Det kan jämföras med 
en BNP-tillväxt på 2,2 procent helåret 2018. Hushållens konsumtion ökade med 1,2 procent 
och bidrog med 0,5 procentenheter till BNP-tillväxten. Offentlig konsumtion ökade med 0,4 
procent. Kommunernas och landstingens konsumtion steg med 1,0 procent och statens 
konsumtion minskade med 1,2 procent. Offentliga konsumtionsutgifter bidrog med 0,1 
procentenheter till BNP-utvecklingen. 

Fasta bruttoinvesteringar minskade med 1,2 procent och höll tillbaka BNP-utvecklingen med 
0,3 procentenheter. Lagerinvesteringarna sänkte BNP-utvecklingen med 0,3 procentenheter. 

Exporten ökade med 4,2 procent och importen ökade med 1,8 procent. Exportnettot bidrog 
till BNP-utvecklingen med 1,1 procent. Produktionen inom näringslivet steg med 1,7 procent. 
De varuproducerande branscherna ökade sin produktion med 1,4 procent och de 
tjänsteproducerande branscherna med 1,9 procent. Offentliga myndigheters produktion steg 
med 0,1 procent. 

Antalet sysselsatta i hela ekonomin ökade med 0,6 procent men antalet arbetade timmar 
minskade med 0,4 procent. I näringslivet minskade antalet arbetade timmar med 0,2 
procent. Inom offentliga myndigheter minskade antalet arbetade timmar med 0,8 procent. 

Hushållens reala disponibla inkomster ökade med 2,6 procent jämfört med 2018. 
Sparkvoten, inklusive sparande i premie- och tjänstepensioner, uppgick till 16,6 procent 
under 2019. Den offentliga förvaltningens finansiella sparande uppgick till 18,4 miljarder 
kronor (0,4 procent av BNP). 

Kommunerna redovisade en liten förbättring av verksamhetens resultat med 0,5 miljarder 
jämfört med 2018. Verksamhetens nettokostnad har ökat, men har kompenserats av ökade 
skatteintäkter samt ökade generella bidrag från staten och utjämningssystemet. 

Resultat efter finansiella poster är 2,7 miljarder kronor högre än 2018. Det kan till stor del 
förklaras av ökade finansiella intäkter till följd av nya värderingsprinciper för finansiella 
tillgångar. 

För första gången sedan 2013 var även kommunsektorns samlade extraordinära intäkter och 
kostnader, netto positiva, vilket bidrar till förbättringen av årets resultat. 

Vad ser vi framöver? 

Sveriges Kommuner och Regioners (SKRs) prognos för helåret 2020 utgår från att någon 
robust vändning mot starkare världskonjunktur uteblir. Liksom tidigare antar prognosen att 
global BNP-tillväxten 2020 blir den svagaste på 10 år, vilket också är den bild som flertalet 
bedömare ger. Nya bakslag har också tillkommit i början av året. Ett sådant är de störningar 
som nu rapporteras i samband med Corona-viruset. Sannolikt kommer smittan sätta tydliga 
avtryck i statistik för årets första kvartal, inte minst i de värst drabbade regionerna i Asien, 
men sannolikt också på global nivå då Kina och Asien är så tongivande för världshandeln. En 
annan sak är nedstängningen av Boeings fabriker i USA. Även detta lär synas i 
makrostatistiken för årets första kvartal. Den ljusning som industriindikatorer nyligen har 
påvisat kan således komma att utebli. 

Det beräknas nu en period av ihållande svag BNP-tillväxt i Sverige. Liksom prognosen för 
2019 beräknas BNP 2020 öka med omkring 1 procent, betydligt lägre än den trendmässiga 
tillväxten. Varken hushållens eller den offentliga sektorns konsumtion framstår som troliga 
draglok för någon markant acceleration i efterfrågetillväxten – inte heller investeringarna. 
Den svaga produktionstillväxten antas medföra en gradvis allt svagare arbetsmarknad, i linje 
med den svagare utveckling som syns sedan 2018. En fortsatt anpassning av arbetsinsats och 
bemanning framstår som trolig i flera branscher/sektorer. En viss dämpning av antalet 
arbetade timmar och antalet sysselsatta personer beräknas därför ske i år.  
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KPIF-inflationen (KPI med fast ränta) beräknas, liksom tidigare, 2020 landa under 
Riksbankens mål om 2 procent, men prognosen är nu något nedreviderad. Om den senaste 
tidens låga energipriser består finns en risk för än svagare inflation framöver 

Den konjunkturförsvagning vi nu befinner oss i väntas medföra att arbetade timmar minskar 
2020 och endast ökar svagt 2021. Samtidigt räknar SKR med att skillnaden i ökningstakt 
mellan timlöner och priset på kommunsektorns kostnader krymper väsentligt. Därmed faller 
skatteunderlagstillväxten 2020– 2021 realt sett till den lägsta ökningstakten på tio år.  SKR 
bedömning är att de ser konjunkturavmattningens effekter på de offentliga finanserna. Åren 
2020 och 2021 försämras därmed statens finanser relativt snabbt, vilket leder till underskott 
för den offentliga sektorn som helhet. 

Staten har aviserat nya statsbidrag till kommunsektorn redan innevarande år och troligen 
kommer förstärkning även för de kommande åren. 

För Sundbybergs del så kommer en svagare skatteunderlagstillväxt påverka skatteintäkterna 
och därmed finansieringen av verksamheten. En större utmaning är om befolkningstillväxten 
mattas av, då det slår direkt på de så kallade statsbidragen för eftersläpningseffekter för en 
snabbt växande befolkning som ingår i det kommunala utjämningssystemet. För 2020 
motsvarar statsbidragsintäkten ca 1 000 kronor per invånare eller ca 54 mnkr, som vi då 
riskerar att förlora om befolkningstillväxten stannar av. Skatteunderlagets utveckling och 
befolkningstillväxten blir därför viktig att följa under året och inför kommande planperiod 
2021-2023. 

Befolkningsutveckling 

Under året växte staden med 1 850 invånare och vid årets slut hade staden således totalt 
52 414 invånare. Det motsvarar en ökning med 3,7 procent, vilket är något högre än 
föregående år (2,31). Stadens befolkning har vuxit under de senaste 15 åren och den 
genomsnittliga tillväxten de senaste 5 åren är 3,52 procent. Sundbybergs stad hade den 
största procentuella befolkningstillväxten i länet under 2019. Upplands Väsby hade näst 
störst befolkningstillväxt på 2,7 procent medan Haninge placerade sig på tredje plats med 2,3 
procent. Genomsnittlig befolkningstillväxt i landet var 2019 cirka 1,0 procent. 

Befolkningstillväxten i länet har också ökat senaste åren, ökningen 2019 (1,4 procent) var 
något lägre än tidigare år (2017:1,7, 2018: 1,6). 

Årets befolkningsökning består dels av inflyttade invånare, med ett flyttningsnettotillskott på 
ca 1 300 personer, och födda med ett födelsenetto på 519 personer. Det är fortfarande högst 
andel in - och utflyttningar till och från kommuner i Stockholms län. 

Andelen unga i grundskoleålder, 6-15 år, ligger på ungefär samma nivå som de senaste åren, 
cirka 16,9 procent av totala befolkningen, med en ökningstakt på ca 6,5 procent de senaste 5 
åren. En större enskild procentuell befolkningstillväxt i de längre åldersgrupperna kan ses i 
åldersgrupperna 4, 9 och 11 år. Ungdomar i gymnasieålder, 16-18 år, utgör lika andel av 
stadens befolkning som de senaste åren, kring 2,3 procent. Tillväxttakten i denna grupp är 
något lägre, 4,1 procent under 2019. 

Andelen äldre, 65 år och äldre, har legat på samma nivå i ett par år och utgör ca 12,5 procent 
av befolkningen. Andelen äldre varierar inom länet, men snittet kan för länet 2019 beräknas 
till 17,1 procent.  Befolkningstillväxten under 2019 skedde främst i åldersgrupperna 26-41 år. 
Den vanligaste åldern i staden är 30 år. Andelen av befolkningen som är i arbetsför ålder, 20-
64, år är i staden 62,3 procent. Inom länet är variationen stor, i Norrtälje utgör 20-64-
åringarna 47,9 procent av befolkningen medan medel för länet var 53,2 procent under 2019. 

Könsfördelningen är jämn bland stadens invånare, 50,5 procent är män och 49,5 procent är 
kvinnor. 
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Bostads- och arbetsmarknad 

Bostadsbyggandet 

Staden arbetar aktivt och målmedvetet för att bidra till bostadsförsörjningen i regionen. Det 
blir idag fler bostäder tillgängliga är tidigare, men eftersom bostäderna ofta är nybyggda är 
den månatliga kostnaden ofta högre än för äldre bostäder vilket gör att vissa grupper ändå 
har svårt att få bostad.  Efterfrågan på bostäder är trots det fortsatt hög och förväntas vara 
oförändrad under en överskådlig framtid. Bostäder anpassade för särskilda grupper inom till 
exempel funktionshinderområdet är fortsatt hög, medan bostäder för äldre bedöms balansera 
med efterfrågan. Staden eftersträvar att bygga i kollektivtrafiknära lägen med jämn 
fördelning av hyresrätter och bostads- och äganderätter i stadsdelarna. Sundbybergs 
bostadsmarknad påverkas av bostadsmarknaden i hela regionen och konjunkturläget i hela 
Sverige. I Stockholmsområdet märks en skillnad mot tidigare år då det planeras för många 
nya bostäder, men det är svårt att bedöma om projekten kommer starta som planerat, då 
färre personer än tidigare tecknar sig för nyproducerade lägenheter. 

Under 2019 färdigställdes 613 stycken bostäder. Stadens bostadsbestånd har stor andel två 
rum med kök och under 2019 förstärktes den bilden. Cirka 41 procent av de färdigställda 
bostäderna var en tvårumslägenhet. Omkring 19 procent av nybyggda bostäder var ett rum 
och kök, trerumslägenheterna motsvarade 23 procent och drygt 15 procent utgjordes av fyra 
rum eller mer. En förändring har skett och under 2019 och under första delen av 2020 så 
byggdes bostäder med två rum och kök med allt mindre kvadratmeteryta. Flera färdigställda 
tvårums- lägenheter är för små för att två personer ska kunna bo i dem. Det finns inte 
tillräckligt med plats för en dubbelsäng eller garderober för två personer. Förutom att det 
påverkar hur många som kan bo i en bostad så påverkar detta också vem som flyttar in, och 
ger avtryck i stadens befolkningsstruktur, kommunala utjämningssystem och behov av 
förskolor, skolor och annan kommunal service. Det gör också att befolkningsprognoserna blir 
mer osäkra. 

Bostadsmarknaden för privatpersoner är konjunkturkänslig, vilket är en trolig förklaring till 
att det under 2019 endast har utfärdats 17 startbesked för totalt 709 bostäder, att jämföra 
med 2018 då 80 startbesked utfärdades. Antalet slutbesked avseende bostäder under året var 
26, att jämföra med 2018 då 250 slutbesked utfärdades. Alla byggen av bostäder måste ha ett 
så kallat startbesked för att få börja bygga.  

Startbeskeden kan avse byggnationer innehållande flera bostäder. 
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Antalet bygglovsansökningar var under 2019 12 stycken för totalt 590 bostäder. Ett godkänt 
bygglov innebär att bygget får starta inom 2 år och ska vara färdigställt inom 5 år, men 
garanterar inte att bygget blir av. 

(Källa: Sundbybergs stad och SCB) 

Arbetsmarknad 

I januari 2020 uppgick andelen öppet arbetslösa och sökande i program i Sundbyberg 
till 6,1 procent, en ökning på 0,7 procent jämfört med januari 2019. Arbetslösheten i 
Sundbyberg skiljer sig inte i någon högre utsträckning i jämförelse med Stockholms län. 
Motsvarande siffra för Sverige är 7,5 procent Siffrorna avser andel öppet arbetslösa av den 
registerbaserade arbetskraften och sökande i program i åldern 16–64 år.   
 

2.6 Händelser av väsentlig betydelse 

I detta avsnitt redovisas beslut fattade i respektive nämnd/styrelse och koncernen 
Sundbybergs stadshus AB och händelser antingen kopplade till dessa eller andra väsentliga 
händelser som skett under året. 

Kommunstyrelsen 

Beslut Händelser 

Ett brottsförebyggande råd inrättades för att följa arbetet 
med brottsförebyggande- och trygghetsskapande 
aktiviteter. 

Med anledning av att barnkonventionen blir lag 2020 har 
en handlingsplan för det fortsatta barnrättsarbetet tagits 
fram 

En hållbarhetskommitté inrättades och har en 
samordnande roll i arbetet med en hållbar stad. 

Ledarutvecklingsprogrammet för stadens chefer startade 
under hösten 2019 och kommer att pågå under flera år. 

Framtagande av strategi för hållbar utveckling för 
Sundbyberg stad. 

Stadens metodstöd för jämställdhetsintegrering 
publicerades under våren 2020. 

Inriktningsbeslut om fortsatt utveckling av Örskolan samt 
beslut om att påbörja förstudie. 

Årets sommarjobbare arbetade bland annat med att 
uppdatera stadens tillgänglighetsguide som informerar om 
tillgängligheten i stadens offentliga lokaler. 

Förnyelse om medborgarlöfte mellan polisen i 
Solna/Sundbyberg och Sundbyberg stad. 

Sundbybergs stad medverkar i projektet Lokala Sverige 
som handlar om att utbilda och engagera kring Agenda 
2030. 

Revidering av ägardirektiv till stadens bolag. En ny organisation på stadsledningskontoret infördes från 
årsskiftet 2019/2020 

Nytt reglemente för kommunstyrelsen. Ett förvaltningsövergripande utvecklingsarbete för att 
möta utmaningarna i Rissnehar startats upp med 
metodstöd från stadsledningskontoret. SIR - en modell för 
samverkan. 

Ny arbetsordning för kommunfullmäktige. Samråd under hösten avseende detaljplan Sundbybergs 
nya stadskärna, järnväg, promenad och stadsbebyggelse. 

Reglemente för krisledningsnämnden Under 2019 tillträdde en ny stadsdirektör. Den nya 
stadsdirektören har en förändrad roll jämfört med tidigare 
då den inte längre verkställande direktör för SSAB. 

Ett reviderat samverkansavtal har tagits fram under året. Ett nytt intranät introducerades under 2019. 
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Grundskole- och gymnasienämnden 

Beslut Händelser 

Indraget statsbidrag för utökad svenska för nyanlända 
elever. 

Risöskolan har utvidgats med en tillfällig extra lokal i 
väntan på ny skola. 

Indraget statsbidrag samordnare för nyanlända elevers 
lärande. 

Migrationsverket har ändrat sin tolkning av vistelseort för 
nyanlända från den kommun eleven går i skolan i till den 
kommun eleven är skriven i oavsett var eleven bor eller 
går i skolan. Tidigare var skolkommunen den som fick 
statsbidraget. 

Halverat statsbidrag, lågstadiesatsningen (del 2 nyanlända 
elever). 

INDRA, nytt gymnasieantagningssystem 

Krav på lärarlegitimation i fritidshemmet för att undervisa 
och ansvara för undervisning. 

 

Beslut att stoppa intaget till måleri-, finsnickeri- och 
textildesignprogrammet på S:t Martins gymnasium. 

 

Utökning av yrkesintroduktionsprogrammen på S:t Martins 
gymnasium. 

 

Läsa-,skriva-, räknagarantin, en garanti för tidiga 
stödinsatser (statligt beslut). 

 

Ändringar i läroplanen för ökad trygghet och studiero i 
skolan. 

 

Förskolenämnden 

Beslut Händelser 

Ny läroplan för förskolan Implementering av läroplan, innebär ett tydliggörande i 
struktur och organisation gällande förskollärarens uppdrag 
och ansvar. Det kan eventuellt innebära att tiden för det 
pedagogiska utvecklingsansvaret behöver utökas. 

Lokalbehovsplan och lokalförsörjningsplan Förändringar i befolkningsprognosen har påverkat behovet 
av förskoleplatser i staden.  En översyn av organisationen 
inom verksamhetsområdet förskola, har lett till en mer 
flexibel organisation där det ges möjlighet att utveckla och 
anpassa förskolornas befintliga lokaler kopplat till behovet 
av barnplaceringar. 

Beslut om ny lokalkostnadsersättning Uppstart av KVASAR Makerspace till samtliga kommunala 
förskolor. 

Ekbackens förskola avvecklas vårterminen 2020 på grund 
av förändring av järnvägen. 

Uppstart av pedagogutbildningen i samverkan med Reggio 
Emilia institutet. 

 Ökad integration genom organisation och genomförande 
av SFI i Öppna förskolans verksamhet i nära samverkan 
med social och arbetsmarknadsnämnden. 

 ILTI projekt - Främja barns språkutveckling i ett 
forskningsprojekt i samverkan med specialpedagogiska 
institutionen på Stockholms universitet. 
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Äldrenämnden 

Beslut Händelser 

Beslut i äldrenämnden 13 juni 2019 (dnr ÄN-0108/2019) 
om åtgärder mot bakgrund av uppdrag i budget, aktuell 
årsprognos samt ekonomiska förutsättningar inför budget 
2020 

Två inlämnade stämningar av tidigare hemtjänstföretag i 
Solna tingsrätt (Mål nr:T 7198-19 samt T 9263-19) mot 
Sundbybergs stad. 

Social- och arbetsmarknadsnämnden 

Beslut Händelser 

Beslut om en justering av organisationen. Behov inom förvaltningen för att öka effektivitet och 
tydlighet. Enheter har flyttats mellan avdelningarna och en 
enhet har delats. 

Ändring från extern utförare till egen regi. Vårljus AB avvecklades och staden övertog ett stödboende 
för ensamkommande. Planering för start av servicebostad 
enligt LSS på Rissneleden. 

Omställning av stödboende för ensamkommande, EKB,  till 
boende för flickor. 

Minskat behov av platser för EKB men kostnadsdrivande 
köp av stödboende för flickor. 

Överenskommelse med Förvaltaren AB om bostäder. Behov av bostäder för människor som är utestängda från 
ordinarie bostadsmarknad för att minska kostnader för 
externt tillfälligt boende. 

Beslut om förändring av Arbetsförmedlingens uppdrag och 
resurser. 

Anpassningsarbete till de nya förutsättningarna har pågått 
under året. 

Förstärkning av arbetet med stöd vid våld i nära relationer, 
ViNR 

Omfördelning av resurser och utbildningsinsatser med 
anledning av förstärkt stöd vid ViNR 

Införande av en e-tjänst vd ansökan om ekonomiskt 
bistånd. 

E-tjänsteinförandet innebär en omställning mot högre 
grad av digitalisering, vilket innebär att ett 
utvecklingsarbete har pågått under hösten 2019. Tjänsten 
lanseras i januari 2020. 

Barnkonventionen blir lag 2020. Utbildningsinsatser och utvecklingsarbete har genomförts 
under 2019. 

Inflöde av anmälningar gällande barn och ungdomar har 
ökat kraftigt under hösten. 

Förstärkning av resurser genom inhyrda 
socionomkonsulter. 

Kultur- och fritidsnämnden 

Beslut Händelser 

Beslutet om att införa differentierade avgifter på 
kulturskolan har implementerats från augusti 2019 

Förvaltningen har beviljats 477 710 kronor i bidrag av 
Socialstyrelsen för avgiftsfria sommarlovsaktiviteter 2019. 

Kultur- och fritidsnämnden fattade i dec 2019 beslut om 
ett Kulturpolitiskt program. Programmet fastställs i 
kommunfullmäktige i början på 2020 

Statens konstråd har beviljat förvaltningen 275 000 kronor 
för att levandegöra den offentliga konsten. 

Skolbiblioteksutredningen antogs av Kultur- och 
fritidsnämnden och Grundskole- och gymnasienämnden 
under hösten 

Förvaltningen beviljades 30 000 kronor av Socialstyrelsen 
för att öka kunskapen om homosexuellas, bisexuellas och 
transpersoners situation 

 Sundbyberg har utsetts till Årets Kulturkommun 2020 av 
fackförbundet Vision. 
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Stadsmiljö- och tekniska nämnden 

Beslut Händelser 

En ny boendeparkeringstaxa har antagits av 
kommunfullmäktige. Från och med den 1 augusti 2019 
höjdes avgiften från 300 kronor/månad till 600 
kronor/månad. Från och med 1 januari 2020 införs en 
ansökningsavgift rörande nya boendeparkeringstillstånd. 

 

En ny taxa för gräv- och schakttillstånd har antagits av 
kommunfullmäktige och gäller från och med den 1 augusti 
2019. 

 

En ny taxa för trafikanordningsplaner (TA-planer), med 
utvecklade sanktionsavgifter, har antagits av 
kommunfullmäktige och gäller från och med den 1 januari 
2020. 

 

Två tillagningskök, Polaris och Granatäpplet, har gjorts om 
till mottagningskök. 

 

Byggnads- och tillståndsnämnden 

Beslut Händelser 

Från och med den 1 januari 2019 har en lagförändring 
medfört att ett system för avgiftsreducering vid 
bygglovsansökan har införts. 

En ny miljö- och bygglovschef tillträdde i september. 

En ny bygglovstaxa gäller från och med den 1 juli 2019.  

En ny taxa för markupplåtelser gäller från och med den 1 
juli 2019. 

 

En ny lag om tobak och liknande produkter gäller från och 
med den 1 juli 2019. 

 

En ny taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens 
område gäller från och med den 14 oktober 2019. 

 

En ny taxa för tillsyn inom strålskyddslagens område gäller 
från och med den 21 oktober. 

 

En ny taxa för offentlig kontroll av livsmedel gäller från och 
med den 1 januari 2020. 

 

Sundbybergs stadshus AB 

Beslut Händelser 

KF beslutade i maj resp. juni 2019 om nya ägardirektiv för 
samtliga bolag inom koncernen Sundbybergs stadshus AB. 

För moderbolaget Sundbybergs stadshus AB innebär de 
nya ägardirektiven ett förändrat uppdrag vad gäller den 
styrande funktion som bolaget tidigare haft. De nya 
direktiven formuleras direkt från kommunfullmäktige till 
respektive bolag och moderbolagets roll är endast 
samordnande. För respektive bolag i koncernen har de nya 
ägardirektiven inarbetats i affärsplaner och budget för 
kommande perioder. 
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Fastighets AB Förvaltaren 

Beslut Händelser 

Ägardirektiv: Nya ägardirektiv med ändrade 
avkastningskrav beslutades i juni 2019. Enligt de nya 
ägardirektiven ska överskottsgraden vara inom intervallet 
38–42 % beroende på årets ambitionsnivå. 
Totalavkastningen ska följa branschindex för bostäder. 
Belåningsgraden ska vara inom intervallet 30 till 45 % på 
sikt. Belåningsgraden uppgick per 2019-12-31 till 9,6 
(11,3) %. Förvaltaren behöll det höga kreditbetyget ’AA-
/Stable/A-1+’. Årets Nöjd-Kund-enkät bland de boende 
resulterade i betyget 69 (68). 

Transaktioner: i enlighet med nya ägardirektivet ska 
Förvaltaren i första hand äga, bygga, utveckla och förvalta 
bostäder och lokaler. Bolaget ska även vara aktivt i 
fastighetsförvaltningen vilket kan innebära både köp och 
försäljningar av fastigheter när så är strategiskt motiverat. 
Givet detta pågår löpande utvärderingar rörande såväl 
förvärv som försäljningar vilka skulle utveckla bolaget i 
positiv riktning. Per 2019-12-31 fanns inga beslut fattade 
rörande förvärv eller försäljningar dock pågick ett par 
affärsdiskussioner vilka förhoppningsvis kommer att leda 
till att transaktioner genomförs under år 2020. 

 Hyresnivåer: För 2019 framförhandlades en hyreshöjning 
motsvarande 1,6 %. Hyreshöjningen genomfördes från och 
med den 1 januari 2019 och motsvarar ca 13 miljoner 
kronor i ökade intäkter. 

 Investeringar: Årets investeringar i fastigheter uppgick till 
288 (167) miljoner kronor. 

 Projekt: I centrala Sundbyberg, i fastigheten Bageriet 23, 
pågår hållbar renovering av 175 lägenheter samt 
renovering av allmänna utrymmen och av garaget. Första 
etappen av lägenhetsrenoveringen påbörjades i augusti 
2019 och projektet beräknas vara helt färdigställt 2022. I 
fastigheterna Muraren 2, Ekdungen 1 och Östern 5 i 
centrala Sundbyberg pågår förstudie och projektering inför 
renovering. Dessutom pågår förstudie av ny-, till- och 
ombyggnad av fastigheten Bildhuggaren 11 i Centrala 
Sundbyberg.I Hallonbergen har konvertering av lokaler till 
tio lägenheter i fastigheten Skidåkaren 7 färdigställts och 
inflyttning har skett under 2019. I fastigheten Orienteraren 
9 i Hallonbergen planeras för att konvertera lokaler till 37 
lägenheter. Samtidigt planeras för gårds- och 
garagerenovering samt relining av stammar. Förstudie av 
möjlighet till påbyggnad på tak samt omlokalisering av 
bostadsentréer, tvättstugor, och verksamhetslokaler pågår 
i fastigheten Vandraren 9 i Hallonbergen.I Rissne pågår 
stambyte i två fastigheter, Spaden 1 och Batteriet 1, vilka 
beräknas avslutas under Q2 2020. Två mindre lokaler har 
konverterats till två lägenheter i Rissne.I Storskogen pågår 
en förstudie i fastigheten Vargen 2 av fastighetens skick 
och förutsättningar. Målet med projektet är att skapa mer 
uthyrningsbar yta, energioptimering samt att konvertera 
lokalytor till bostäder där så är möjligt.Detaljplanearbete 
pågår för fastigheterna Hamnen 8 i centrala Sundbyberg 
och Gullvivan 2 i Ör samt för Västra Ursviks planprogram. 

Lokalfastigheter i Sundbyberg AB 

Beslut Händelser 

Uppdragsavtalet inklusive ersättningsmodell - ej antaget 
av staden. 

Beslutet från KS att inte teckna det framarbetade 
uppdragsavtalet inklusive ersättningsmodell med bolaget, 
påverkade bolagets fortsatta verksamhet så till vida att 
bolaget ej kunde formalisera vissa delar av uppdraget. 

Bolaget har i samarbete med stadens upphandlingsenhet 
hyrt in en upphandlingskonsult. 

Upphandlingskonsultens uppgift är att säkerställa att 
bolaget har de avtal som bolaget behöver för att kunna 
genomföra sitt uppdrag till staden. 
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Beslut Händelser 

Nya ägardirektiv beslutade i KF 2019-05-27 Till vissa delar ändrad inriktning på bolaget, samt 
tydliggörande av fyra fokusområden; Hållbarhet, 
Digitalisering, Medborgarinflytande och Hela-Staden-
perspektiv. 

Omorganisation 1 juli 2019 genomfördes en organisationsförändring som 
innebar att den administrativa avdelningen gick upp dels i 
VD-staben, dels i projektavdelningen. Tjänsten som 
administrativ chef togs därmed bort. Vidare har bolaget 
under året byggt upp en projektavdelning med 
nyrekrytering av projektchef och projektledare. 

Utökat antal beställning till bolaget från staden avseende 
lokalförsörjningsfrågor. 

51 st beställningar (jmf 2018; 20 st) till bolaget avseende 
utökat behov, alternativt avveckling eller utredning, av 
lokaler och fastigheter. 

Sundbyberg Avfall och Vatten AB 

Beslut Händelser 

Samlad förvaltning och drift av stadens 
sopsugsanläggningar. 

I april tog bolaget över sopsugsanläggningen i Storskogen 
och i oktober även befintlig sopsugsanläggning i 
Hallonbergen. Byggnation av en ny sopsugsanläggning har 
genomförts bredvid den gamla anläggningen i 
Hallonbergen. Detta i enlighet med tidigare beslut om att 
samla förvaltning och drift av stadens sopsugsanläggningar 
i bolaget. 

Hämtning av trädgårdsavfall Hämtning av trädgårdsavfall infördes som försöksprojekt 
under 2019 och ca 140 kunder anmälde sig till tjänsten. 
Tjänsten införs som en permanent tjänst 2020. 

Returpunkt En Returpunkt har invigts i centrala Sundbyberg. Där finns 
möjligheter att lappa, laga eller skapa nytt av något 
gammalt. Här finns syrum och en liten verkstad. 
Returpunkten tar även emot saker för återbruk, 
exempelvis porslin, husgeråd, böcker, leksaker och 
verktyg. Här finns också möjligheter att lämna mindre 
grovavfall och farligt avfall. Returpunkten genomförs som 
ett försök fram till 2021 av SÖRAB med SAVAB:s 
medverkan. 

Upphandling av avfallsentreprenör Arbete med ny upphandling av entreprenör för 
avfallshämtning har påbörjats. 

Projekteringsavtal Tvärbanan Projekteringsavtal är tecknat med SL gällande 
utbyggnaden av Tvärbanan genom Rissne och Ursvik. 
Arbete med avtal för genomförande pågår. 

Krisledningsplan framtagen Under våren togs en krisledningsplan fram och 
krisövningar genomfördes under hösten. 

Återvinningscentral Kvarnkullen stängd Staden har sagt upp markavtalet med SÖRAB gällande 
Kvarnkullens återvinningscentral som därför stängde i 
slutet av augusti. Anledningen är att tvärbanans Kistagren 
ska dras fram här samt den fortsatta utvecklingen av 
Ursviksområdet. Planering för ny återvinningscentral 
pågår. Tillsvidare hänvisas till SÖRABs fem andra 
återvinningscentraler samt övriga kompletterande system 
som t ex Returpunkten, mobila återvinningscentralen mm. 
SAVAB bidrar som aktiv part med kommunikation och 
information till medborgare. 

Taxor Kommunfullmäktige tog i december beslut om taxor för 
2020. I avfallstaxan har förändringar framförallt gjorts 
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Beslut Händelser 

gällande taxor för anslutna till SAVABs stationära sopsugar 
som fått en sänkt taxa och för abonnemang som avser 
brännbart avfall som fått en höjd taxa utifrån 
förbränningsskatt som införs från april 2020. Beslut togs 
även om oförändrade brukningstaxor för VA medan 
anläggningsavgifterna har sänkts. 

Brott mot miljöbalken Bolaget har under 2019 åtalats gällande brott mot 
miljöbalkens 29 kapitel, Otillåten miljöverksamhet. 
Bakgrunden är att det den 15 juni 2018 gjordes en 
anmälan om mellanlagring av avfall från bolaget till 
byggnads- och tillståndsnämnden i Sundbybergs stad. Vid 
inspektion på platsen för mellanlagringen den 25 juni 
upptäcktes att massor redan låg upplagda där. Åtgärden 
att flytta schaktmassorna gjordes för tidigt då byggnads- 
och tillståndsnämnden har sex veckor på sig att komma 
med synpunkter för att godkänna mellanlagringen. Beslut 
om försiktighetsmått med anledning av anmälan fattades 
den 2 juli 2018. Provtagning av massorna gjordes och 
analysen visade inga miljöfarliga ämnen och nämnden 
avskrev vitesföreläggande som utfärdats till följd av att 
bolaget inte avvaktat försiktighetsåtgärder. Vid anmälan 
om misstänkt miljöbrott skickar staden enligt lag alltid in 
en anmälan om misstänkt brott. Polis- och 
åklagarmyndigheten valde i detta fall att gå vidare till åtal. 
Domen innebär en företagsbot på 25 tkr. 

Sundbybergs stadsnätsbolag AB och Sundbybergs Bredband AB 

Beslut Händelser 

Förändrade faktureringsrutiner mellan Stadsnätsbolagen Följder av Sundbybergs stadshus AB:s förändrade roll 
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2.7 Styrning och uppföljning av den kommunala verksamheten 

Principer för planering och uppföljning 

Sundbybergs stads styrmodell bygger på mål‐  och resultatstyrning. Ansvaret för att planera 
och följa upp verksamhetens mål och resultat omfattar samtliga organisatoriska nivåer. 
Principer för planering och uppföljning beskriver den gemensamma struktur och det 
gemensamma arbetssättet som staden använder för att styra planeringen, utvecklingen och 
uppföljningen av verksamheten. 

  

 

 

Det övergripande syftet med styrmodellen är att säkerställa att stadens vision och mål 
uppnås, att kvaliteten i verksamheterna säkras och utvecklas, att resurserna används på bästa 
sätt och att god ekonomisk hushållning uppnås. Styrmodellen ska underlätta för 
verksamheterna att öka kvaliteten samt genomföra ständiga förbättringar inom stadens 
samtliga verksamhetsområden. Ansvaret för att planera, följa upp och utveckla verksamhet, 
mål och ekonomiska resultat omfattar samtliga organisatoriska nivåer. Genom att fokusera 
på vad som är mest prioriterat och avgränsa antalet mål ökar förutsättningarna för tydlighet, 
måluppfyllelse och kvalitet. 

Varje organisatorisk nivå i Sundbybergs stad har en uppdragsgivare. För nämnderna är det 
kommunfullmäktige, för förvaltningarna är det nämnderna, för förvaltningarna är det 
förvaltningscheferna och så vidare. Uppdragsgivaren styr genom att besluta om kommande 
års planering och är mottagare av resultat från uppföljning. Styrmodellen bygger på en tydlig 
dialog kring roller och ansvar. Med en tydlighet i gränsdragningen mellan vem som ansvarar 
och beslutar om vad, och hur roller, dialog och samspel ska fungera. 

För bolagens räkning fastställer kommunfullmäktige ägardirektiv som kompletteras med mål 
och uppdrag i budget för respektive år. Dessa följs upp årligen i tertialrapporter, 
verksamhetsberättelser och årsredovisningar. Bolagens verksamhet styrs av respektive bolags 
styrelse. Staden begär också in svar på frågor som ska pröva om bolagens verksamheter är i 
linje med den kommunala kompetensen. 

I budget för 2019 beslutade kommunfullmäktige om sex övergripande mål till samtliga 
nämnder och elva mål som var och ett är nämnds- eller bolagsspecifikt. Därutöver 
fastställdes ett antal uppdrag till nämnderna. Uppföljning av de övergripande målen, de 
nämnds-/bolagsspecifika målen och uppdragen redovisas i detta avsnitt. 
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Utifrån nämndernas och bolagens verksamhetsberättelser är den samlade bedömningen att 
kommunfullmäktiges mål i huvudsak har uppnåtts under året. Samtliga nämnder har arbetat 
för att bidra till måluppfyllelsen under året. 

Nämndernas och bolagens helårsrapportering avseende uppdrag visar att majoriteten har 
genomförts under året. 

Vision 

 

Visionen "Sundbyberg växer med dig!" är stadens ledstjärna och ska genomsyra stadens 
övergripande planering alltifrån kommunfullmäktiges budget och styrande dokument till 
verksamhetsplaner. Visionen ska också vara en del av verksamheternas dagliga arbete. Det 
kan exempelvis handla om att vi växer tillsammans med våra förskolebarn och ungdomar 
genom att ge en utvecklande, lärorik och meningsfull vardag, om äldre som 
medskaparaktiviteter i vardagen eller hur vi tillsammans med lokala näringsidkare, 
föreningar och företag skapar en stad med liv och rörelse i alla stadsdelar. 

Kommunfullmäktiges övergripande mål 

Staden har ett gott bemötande och en god tillgänglighet. 

Den servicemätning som genomfördes under hösten 2019 (måtten 31 respektive 100 procent) 
baseras på endast 52 telefonsamtal. Givet det begränsade underlaget måste resultaten 
betraktas med stor försiktighet. Jämfört med övriga deltagande kommuner kan resultaten 
indikera att staden inte har god tillgänglighet per telefon, det vill säga det är svårt att få direkt 
svar på en enkel fråga. Samtidigt indikerar resultaten att de som väl kommer i kontakt med 
handläggare får ett gott bemötande. 

De verksamhetsspecifika brukarundersökningar inom social- och arbetsmarknadsnämndens 
(SAN), förskolenämndens, grundskole- och gymnasienämndens, äldrenämnden, samt kultur- 
och fritidsnämndens (KFN) områden som genomförts under året ger ytterligare underlag för 
analys inom de verksamheterna. Dessa pekar även de på att bemötandet från stadens 
medarbetare mot kund är bra. SAN har deltagit i SKR:s nationella undersökning och den 
visar att bemötandet är bättre i Sundbyberg än riksgenomsnittet medan tillgängligheten 
bedöms något lägre än snittet. Brukarundersökningen inom skolområdet påvisar en positiv 
trend i vårdnadshavarnas nöjdhet med verksamheten. När det gäller fysisk tillgänglighet har 
många åtgärder vidtagits för att förbättra den inom exempelvis stadsmiljö- och tekniska 
nämndens samt KFN:s områden, medan en del verksamheter (exempelvis vissa skolor) inte 
har optimala lösningar. 
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Den sammantagna bilden är att staden har ett gott bemötande, en allt bättre fysisk 
tillgänglighet, t ex i stadshuset medan övrig kontakttillgänglighet behöver förbättras. 

Mått Utfall 2019 Utfall 2018 

Andel som tar kontakt med kommunen via telefon som får direkt svar på en enkel 
fråga (%). 

31%  

Gott bemötande vid kontakt med kommunen, andel av maxpoäng (%). 100%  

Sundbybergs stad är en trygg plats att leva och bo på, med bra kommunal service och med 

goda möjligheter till att påverka kommunen. 

 

Resultaten från medborgarundersökningen hösten (måtten till detta mål) indikerar att 
Sundbybergarna är tämligen nöjda med Sundbyberg som en plats att leva och bo på (NRI) 
och med den kommunala servicen (NMI), medan möjligheten till påverkan (NMI) skattas 
lägre. Attityden från Sundbybergarna är i det närmaste oförändrad sedan föregående år och 
jämfört med andra kommuner är såväl NRI som NMI högre. 

Däremot har det skett en nedgång av upplevd trygghet sedan 2018 (index 53 år 2019 mot 59 
år 2018). Av underlaget att döma är äldre mer otrygga medan kvinnor och män skattar sin 
trygghet likvärdigt. Resultatet är i linje med att enskilda personers självrapporterade 
utsatthet för brott ökat under de senaste tio åren (se Brottsförebyggande rådets statistik 
utifrån brottstyper). 

Betygsindex för påverkan (under NII) är 42 och baseras på frågor om invånarnas möjligheter 
att påverka politiska beslut och kommunala verksamheter, hur politiker lyssnar till 
invånarnas synpunkter t ex. Betygsindexet är lågt men i relation till andra kommuner skattar 
inte Sundbybergarna dessa möjligheter lågt och det är viktigt att framhålla att det är en 
attitydundersökning som ligger till grund för resultatet, de svarande behöver inte ha försökt 
påverka. Den kommunala servicen (NMI) ges relativt gott omdöme av Sundbybergarna, 
kvinnor ger generellt sett verksamheterna ett högre omdöme än vad männen gör. 

Inom stadens förskoleverksamhet genomförs årligen en brukarundersökning med 
vårdnadshavare. Över tid visar den att vårdnadshavarna är nöjda med verksamheten och att 
de upplever att förskolorna är trygga. Genom Hitta och jämför service på stadens webbplats 
har vårdnadshavarna även goda möjligheter att jämföra förskolorna, såväl kommunala som 
privata. Inom samhällsbyggnadsområdets dialoger (exempelvis vid planprogram) och genom 
Förvaltarens boendedialoger har invånarna många möjligheter att påverka sin fysiska 
närmiljö. 

Den årliga elevenkäten inom Storsthlm indikerar att elever skattar sin trygghet, sin studiero 
och sitt bemötande relativt högt i Sundbyberg. Inom äldreomsorgen har det inkommit fler 
klagomål och synpunkter de senaste två åren än tidigare. En möjlig förklaring till denna 
trend kan vara det ökade antalet hävningar av hemtjänstföretag som skedde 2018. Samtidigt 
visar trenden från Socialstyrelsens årliga undersökning Vad tycker de äldre om 
äldreomsorgen? och från äldreförvaltningens gästenkät att målgruppen upplever en ökad 
delaktighet och att de blir lyssnade till. 

Sammantaget bedömer Sundbybergarna således staden som en ganska bra plats att leva och 
bo på, med god kommunal service inom många områden. Möjligheten till påverkan är god 
inom många verksamheter men behöver stärkas på en kommunövergripande nivå. 
Tryggheten upplevs som god inom enskilda verksamheter men behöver stärkas i staden som 
helhet. Kommunen gör och kan göra mycket inom trygghetsområdet men det är viktigt att ha 
i åtanke att Sundbybergarnas trygghet inte är avskild från det omliggande samhället. 
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Mått Utfall 2019 Utfall 2018 

Nöjd-Region-Index (NRI), med frågor om kommunen som en plats att bo och leva på. 68 69 

Nöjd-Medborgar-Index (NMI), med frågor om kommunens olika verksamheter. 64 65 

Nöjd-Inflytande-Index (NII), med frågor om medborgarnas inflytande på kommunala 
beslut och verksamheter. 

43 46 

Nöjd-Medborgar-Index (NMI), med frågor om tillgången till parker, grönområden, 
utöva fritidsintressen, idrottsevenemang, kultur och nöjen. 

65  

Staden ska vara en attraktiv arbetsgivare med ett utvecklande och gott ledarskap. 

Under slutet av 2019 genomfördes en medarbetarundersökning i staden. Även om resultatet 
på aggregerad nivå, såväl för det sammanvägda HME som respektive tre delresultat; 
motivation, ledarskap och styrning, är oförändrat jämfört med föregående år finns skillnader 
i resultaten, både på förvaltningsnivå och på enhetsnivå. 

För att nå målet om att staden ska vara en attraktiv arbetsgivare med ett utvecklande och gott 
ledarskap har ett ledarutvecklingsprogram startat upp och kommer att pågå under flera år. 
Programmet utgör en gemensam plattform för ledarskapet i staden och är till för alla chefer i 
Sundbybergs stad med ekonomi-, personal- och verksamhetsansvar. 

Sundbybergs stad har jämfört med andra kommuner en hög andel heltidsanställningar. År 
2019 så har andelen heltidsanställda månadsavlönade i Sundbybergs stad ökat till 85,2 
procent (84,5 procent 2018). Andelen heltidsanställda tillsvidareanställda har också ökat till 
87,2 procent (86,9 procent). Den kollektivavtalade överenskommelsen om heltid som norm 
innebär dock fortsatt en utmaning i bemanningen av vissa verksamheter men målet är att år 
2021 nå så nära 100 procent heltidsanställda som möjligt. 

Kvinnors medellön var 2019 96,4 procent av männens vilket är en försämring jämfört med 
föregående år då kvinnornas medellön var 96,6 procent. Måttet är ett generellt mått och tar 
inte hänsyn till befattningarnas olikheter, som i sin tur kan bemannas av huvudsakligen män 
eller kvinnor. 

Mått Utfall 2019 Utfall 2018 

Staden ska systematiskt förbättra, alternativt bibehålla, HME till en nivå om minst 
80. 

78 78 

Årligen minska andelen ofrivilliga deltidsanställningar.  6,29% 

Lönegap mellan män och kvinnor i staden, medianlön.   

Staden ska ha en hållbar arbetsmiljö med friska medarbetare. 

Det långsiktiga målet över tid är en sjukfrånvaro under 5 procent i staden, där tre nämnder i 
nuläget har en nivå som understiger det långsiktiga målet. Utvecklingen av sjukfrånvaron i 
staden är fortsatt positiv och förbättras med 0,9 procentenheter till en total sjukfrånvaro om 
6 procent. Samtliga nämnder utom två, grundskole- och gymnasienämnden samt 
äldrenämnden, bidrar till det förbättrade resultatet. Fördelningen lång- respektive 
korttidssjukfrånvaro är i huvudsak oförändrad. En förklaring till att hålla långtidsfrånvaron 
på samma nivå bedöms vara det ökade stödet i rehabiliteringsarbete som prioriterats, med 
process- och systemstöd jämte specialistkompetens. Syftet är att få medarbetarna tillbaka i 
arbete. 

För att nå målet om att staden ska ha en hållbar arbetsmiljö med friska medarbetare har flera 
aktiviteter genomförts under 2019: 

 Processutvecklingsarbetet för SAM (Systematiskt Arbetsmiljöarbete) påbörjades 
under hösten 2019 och processen pågår. 
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 Ett nytt samverkansavtal, där arbetsmiljöfrågorna särskilt lyfts fram i 
arbetsmiljökommittén, är tecknat och första mötet genomfördes i samband med 
central samverkansgrupp i september. 

 Arbetsmiljöutbildningen (sunt arbetsliv) pågår enligt plan. För de kvarvarande 
förvaltningarna, stadsledningskontoret och stadsmiljö- och serviceförvaltningen, är 
utbildningsdagar inplanerade under 2020. 

 Aktiviteterna i implementeringsarbetet av rutin för kränkande särbehandling är 
genomförda och rutinen är implementerad. 

Mått Utfall 2019 Utfall 2018 

Sjukfrånvaron ska ha en positiv årlig utveckling med målsättning om högst fem 
procent eller lägre. 

6,04% 6,94% 

 

Medarbetare tar aktivt medansvar för att utveckla sin kompetens utefter verksamhetens 

förändrade behov. 

Genom att använda stadens mall för medarbetarsamtal säkerställer förvaltningarna att 
medarbetarna tar ett aktivt medansvar för att utveckla sin kompetens utefter verksamhetens 
förändrade behov. Inom flera förvaltningar pågår även kompetensutveckling genom 
omvärldsbevakning, studiebesök och kompetens- och erfarenhetsöverföring, nätverk, råd, 
kollegiala granskningar och uppföljningsarbete. 

Utfallet för HME-indexet Motivation för hela staden för 2019 var 79, ett lägre resultat än 
målvärdet som var 80. 

Mått Utfall 2019 Utfall 2018 

80 eller högre som resultat i HME delområde motivation. 79 79 

Sundbyberg ska vara en jämställd stad. 

Stadens förvaltningar och bolag har arbetet aktivt med jämställdhetsintegrering under året. 
Ett metodstöd har tagits fram och publicerats som hjälp till målet att Sundbybergs stad ska 
vara en jämställd stad. Metodstödet har under året använts av flera verksamheter inom olika 
nämnders områden. Arbetet med metodstödet har också uppmärksammats hos Sveriges 
Kommuner och Regioner (SKR).  Verksamheterna har också fått möjlighet att få stöd i hela 
eller delar av processen. 

Det pilotprojekt som påbörjades under hösten 2018 om hur kultur- och fritidsnämnden kan 
skapa mer jämställda och inkluderade idrottsanläggningar har avslutats samt resulterat i två 
fortsatta utvecklingsområden. 

 Att stärka värdegrundsarbetet i nämndens idrottsanläggningar genom att 
implementera tydlig värdegrund och uppförandekod. 

 Att ta fram en jämställdhetsintegrerad byggprocess för nya anläggningar. 

Av de medel som fördelats i föreningsbidrag (verksamhetsbidrag, projektbidrag och 
lovbidrag) bedöms 45 procent ha kommit gruppen kvinnor till del. I aktivitetsbidraget för 
vårterminen 2019 har andelen deltagartillfällen med kvinnor/tjejer varit 43 procent. 
Resultatet för höstterminen 2019 sammanställs under våren 2020. Bedömningen är att 
resultatet bör ligga i linje med resultatet för vårterminen. 

I elevundersökningarna inom vuxenutbildningen grundläggande- och gymnasial samt SFI 
har eleverna bedömt påståendet; Skolan behandlar alla elever lika oavsett ålder, kön, 
könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, 
funktionsnedsättning eller sexuell läggning. Eleverna gav betyget 4,8 respektive 4,7 på en 
skala mellan 1-5 vilket talar för att huvuddelen upplever skolan jämställd. 
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Mått Utfall 2019 Utfall 2018 

Antal verksamheter som arbetar med jämställdhetsintegrering. 5  

Sundbybergs fördelning av stöd till kultur- och idrottsföreningar i förhållande till 
antal kvinnliga respektive manliga utförare. 

Se 
kommentar 

 

Kommentar 

Av de medel som fördelats i föreningsbidrag (verksamhetsbidrag, projektbidrag och lovbidrag) bedöms 45 procent ha 
kommit gruppen kvinnor till del. I aktivitetsbidraget för vt-19 har andelen deltagartillfällen med kvinnor/tjejer varit 43 
procent. Resultatet för ht-19 sammanställs under våren 2020. Bedömningen är att resultatet bör ligga i linje med 
resultatet för vt-19. 

Kommunfullmäktiges nämnds- och bolagsspecifika mål 

Långsiktig och effektiv förvaltning av stadens resurser. 

Stadens resurser både i löpande drift och i investeringsverksamheten är i en ansträngd 
situation. Självfinansieringsgraden av den löpande verksamheten, det vill säga 
verksamhetens nettokostnad finansierad med netto av skatteintäkter och -utjämning är inte i 
balans. Många processer är under utveckling och tydliggörande. 

Under våren har förslag till utveckling av lokalförsörjningsprocessen tagits fram i form av 
styrande dokument och ett nytt uppdragsavtal mellan staden och Lokalfastigheter i 
Sundbyberg AB. Förslagen ligger nu hos kommunstyrelsen för ställningstagande och beslut. 

Under våren 2019 genomfördes en uppföljande utvärdering av stadens styrmodell, inklusive 
utvärdering av stadens modell för intern kontroll. Enkäter tillsändes förvaltningschefer och 
verkställande direktörer, avdelningschefer och specialister i hela kommunkoncernen. 
Resultaten utgör ett viktigt underlag för den fortsatta utvecklingen. 

Samordnare inom utvecklingsenheten informerar förvaltningarna löpande om möjligheterna 
att söka EU-bidrag och andra externa projektmedel. Under perioden har samordnare bistått 
förvaltningarna att göra fem ansökningar. Ett arbete har startat upp i syfte att strukturerat 
och enkelt kunna följa upp externa projektmedel som staden erhållit utifrån olika kategorier; 
EU-medel, specifika statsbidrag och övriga projektmedel. 

Upphandlingsverksamheten har successivt byggts upp för att kunna öka effektiviteten och 
produktionskapaciteten. Upphandlings- och inköpsverksamheten är ett mycket viktigt 
instrument för kostnads- och avtalsstyrning. Internkontrollarbetet är ett viktigt verktyg för 
att utveckla och stödja verksamheten i sitt kvalitets- och utvecklingsarbete. 

  

Alla elever ska nå kunskapsmålen, och minst godkänt betyg, i alla ämnen och kurser. 

Skolans övergripande uppdrag är att säkerställa att alla elever uppnår kunskapskraven i alla 
ämnen och årskurser. Skolorna har fortsatt arbeta hårt med tidiga insatser, i form av både 
kartläggning och uppföljning. Av eleverna i årskurs 6-9 har 62,5 procent godkänt betyg i alla 
ämnen. En jämförelse med 2018 och 2017 visar att andelen elever i de kommunala skolorna 
som uppnår målen i alla ämnen ligger på en stabil nivå strax över 60 procent. De skillnader 
som kan ses är att utvecklingen för årskurs 9 går framåt med en positiv trend. Viktigt att 
uppmärksamma är att resultatet 2018 för årskurs 8 är det lägsta för dessa tre år men samma 
elevgrupp gör det bästa resultatet 2019 i årskurs 9 för de tre år som jämförs. Andelen elever 
som uppnår målen i alla ämnen sjunker från årskurs 7 till årskurs 8 men går upp från årskurs 
8 till årskurs 9. Meritvärdet följer samma trend, betygen sjunker något i årskurs 8 jämfört 
med årskurs 7 för att sedan öka i årskurs 9. Denna trend startade 2014 för att innan ha följt 
en naturlig progression med en något högre andel av eleverna som uppnår målen för varje 
termin och även en betygstegsprogression för varje termin för årskurs 7-9. Läsåret 
2012/2013 fick årskurs 6 betyg för första gången, det är den enskilt största händelsen som 
skulle kunna ge en förklaring till trendbrottet. 
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Den stora uppgången av andelen elever som uppnått målen för årskurs 9 är direkt kopplad 
till skolornas handlingsplan för ökad måluppfyllelse. Planen är ett krav från förvaltningen till 
skolorna med fokus på de elever som saknar betyg i ett eller två ämnen. Planen ska innehålla 
en kartläggning, beskriva vilka åtgärder som sätts in på individ-, grupp- och 
organisationsnivå samt vilket resultat som åtgärderna förväntas åstadkomma. 

 

Oavsett barns förutsättningar ska Sundbybergs förskolor, pedagogiska omsorger och öppna 

förskolor erbjuda verksamhet av hög pedagogisk kvalitet som ger varje barn möjlighet att 

utvecklas och lära på sina villkor. 

Arbetet kring inkluderande lärmiljöer är ett pågående arbete i stadens förskolor. Barn- och 
utbildningsförvaltningen har tagit fram ett gemensamt systematiskt kvalitetsarbete som ska 
säkerställa verksamhetens kvalité och likvärdighet samt att verksamheten utvecklas i 
förhållande till nationella lagkrav och mål. Nämndens utvecklingsarbete, beslutade mål och 
uppdrag kopplat till det systematiska kvalitetsarbetet, ger goda förutsättningar för ett 
ständigt förbättringsarbete som är grundläggande för långsiktig och kontinuerlig utveckling 
av nämndens verksamheter. Enheternas arbete med att nå en hög pedagogisk kvalité och god 
måluppfyllelse utifrån nämndmålet är kopplat till identifierade utvecklingsområden i 
förskolornas systematiska kvalitetsarbete. Allt detta är kopplat till barns trygghet, inflytande 
och delaktighet. 

Under året har det etablerats ett Makerspace -  KVASAR till de kommunala förskolorna. 
Etableringen av ett Makerspace har gett förskolorna kompetensutveckling i digitala 
lärmiljöer. En av de bärande tankarna bakom KVASAR är att erbjuda en miljö som 
uppmuntrar till delande av kunskap, verktyg och idéer och utveckling av ny praktik kopplat 
till senaste forskning. 

En gemensam utbildningsinsats, pedagogutbildningen är påbörjad i förskolorna för att 
utveckla arbetet med tillgängliga miljöer i förskolan. Framgångsfaktorer som bidrar till ökat 
resultat är vikten av ett gemensamt värdegrundsarbete, ökad förståelse i utformningen av 
miljön och att pedagogisk dokumentation ger en progression i arbetet med barns 
lärprocesser. 

Barnhälsoteamet deltar tillsammans med några förskollärare och biträdande rektorer i ett 
samarbete med Specialpedagogiska institutionen på Stockholms Universitet. Projektet ska 
leda till att öka och främja barns språkutveckling – Dialogisk bokläsning. Projektet pågår 
under en treårsperiod. 

 

Tryggheten ska öka för Sundbybergs innevånare genom att fler deltar i samhället. Att ha ett 

jobb att gå till ger tillhörighet, makt över sitt eget liv och framtidstro. 

Social- och arbetsmarknadsnämndens grunduppdrag är att erbjuda kommuninvånare stöd 
till förändring och till att ta ett eget ansvar för att kunna leva ett självständigt liv, bland annat 
genom att stärka sin ställning i arbets- och samhällslivet. Detta bland annat genom att 
nyanlända får ett snabbt och samordnat mottagande men också genom att arbeta för att 
Sundbybergare försörjer sig själva utifrån sina möjligheter och förutsättningar. 

Ett arbete har påbörjats inom avdelningen funktionshinder för att öka hälsan och 
välbefinnandet hos brukarna. En arbetsgrupp har bildats för att dels inventera vilka 
hälsobefrämjande insatser som redan görs och dels erbjuda brukarna att prova på olika 
aktiviteter som kan ha en positiv inverkan på hälsan. 

Projektet med SFI på öppna förskolan bidrar också till minskad isolering för föräldralediga 
som ges möjlighet att studera svenska under sin ledighet. 

Bedömningen är att nämnden bidragit till att uppfylla kommunfullmäktiges mål. 
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Sundbybergs äldreomsorg ska präglas av omtanke, valfrihet och nytänkande. 

Sundbybergs stad och äldreförvaltningen tillämpar Lag (2008:962) om valfrihetssystem för 
såväl hemtjänst som för särskilt boende. Vid periodens slut finns det åtta hemtjänstutförare 
inklusive egen regi samt sju äldreboenden att välja mellan. För att underlätta för stadens 
medborgare att välja utförare, erbjuder staden tjänsten "Hitta och jämför service" som finns 
på stadens webbsida. Jämförelsetjänsten har utvecklats under året och till exempel 
presenteras nu resultat från Socialstyrelsens brukarundersökning både för stadens 
äldreboenden och hemtjänstutförare. Nästa steg i utvecklingsarbetet som fortsätter under 
2020 är att information om stadens träffpunkter och dagverksamhet ska bli tillgänglig i 
"Hitta och jämför service", förslag på lämpliga indikatorer har tagits fram. Ytterligare ett 
utvecklingsområde är att resultaten från äldreförvaltningens kvalitativa uppföljningar ska bli 
tillgängliga för jämförelse. 

Samtliga enheter på äldreförvaltningen arbetar utifrån lokala värdighetsgarantier som syftar 
till att stärka medborgarnas möjligheter till självbestämmanderätt, välbefinnande och 
integritet. 

Bedömningen är att målet har uppnåtts. 

 

I Sundbyberg ges alla möjlighet till en meningsfull fritid. 

Aktiviteter för att ge alla möjligheten till en meningsfull fritid har varit många, bland annat 
fler aktiviteter för att öka läsintresset och med tydligare inriktning på läsfrämjande. 
Bedömningen är att fler barn nås, målsättningen 2019 var 100 aktiviteter men 181 aktiviteter 
har genomförts och nått 2 774 barn. För att förbättra och effektivisera samordning och 
kommunikation av aktiviteterna ingår från våren samordningen i en barnbibliotekarietjänst. 

Att öka jämställdheten inom Sundbybergs fritidsverksamheter är ett kontinuerligt arbete. 
Fritidsgårdsverksamheten arbetar med att nå fler tjejer, under året har nästan 39 procent av 
deltagarna i öppen och organiserad fritidsverksamhet varit tjejer vilket visar att arbetet går i 
rätt riktning. 

Ett annat nämndmål är att utveckla stödet till idrottsföreningslivet i deras arbete med 
värdegrund, kvalitet, rekrytering och jämställdhet. Bland annat förekommer ett samarbete 
med idrottsalliansen och SISU idrottsutbildarna, en gemensam introduktionsutbildning för 
nya ledare har tagits fram och ett gemensamt samsyns dokument håller på att tas fram. 

Under året har arbetet fortsatt med att göra det lättare att ta kontakt med kulturskolan 
fortsatt i syfte att ge barn och unga oavsett socioekonomiska förutsättningar möjlighet att ta 
del av kulturskolans verksamhet. 

Bedömningen är att målen har uppnåtts. 

 

En hållbar och välfungerande stad. 

Stadsmiljö- och tekniska nämnden genomför och planerar en rad olika åtgärder för en 
hållbar och välfungerande stad. Till exempel gång- och cykelåtgärder, utbyggnad av 
cykelparkeringar, trafiksäkerhets- och tillgänglighetsåtgärder samt skötsel av stadens parker 
och naturreservat. 

Bedömningen är att målet har uppnåtts. 
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Tydliga, transparenta och effektiva processer vid olika typer av tillståndsansökningar. 

Byggnads- och tillståndsnämnden arbetar kontinuerligt för att förbättra sina processer och 
rutiner och bidrar även med aktuell information till tillståndsguiden på stadens webbplats. 

Bedömningen är att målet har uppnåtts. 

Sundbybergs stadshus AB ska fortsätta, att utifrån ägardirektiv, vara stadens instrument för 

styrning och uppföljning av den verksamhet som bedrivs i bolagsform. 

Bolaget har under 2019 fortsatt arbetet med styrning och uppföljning av dotterbolagens 
verksamhet. Kommunfullmäktige i Sundbyberg beslutade vid sammanträdena i maj och juni 
om nya ägardirektiv för koncernens bolag. För moderbolaget Sundbybergs stadshus AB 
innebär de nya ägardirektiven ett förändrat uppdrag vad gäller den styrande funktion som 
bolaget tidigare haft. De nya direktiven formuleras direkt från kommunfullmäktige till 
respektive bolag och moderbolagets roll blir mer samordnande än styrande och bolaget har 
arbetat med att hitta formerna för det fortsatta arbetet. Förutom de tre anställda inom 
affärsområdet Nya stadskärnan hyr bolaget in deltidsresurser från Fastighets AB Förvaltaren 
(VD, strateg, VD-resurs) samt anlitar en konsult (VD-assistent). Dessa resurser ska 
säkerställa bolagets samordnande roll inom koncernen. 

Bedömningen är att målet har uppnåtts. 

Fastighets AB Förvaltaren ska utvecklas och vara ett verktyg för att skapa ett hållbart 

Sundbyberg. Bolaget ska förvalta, utveckla och bygga bostäder. 

Fastighets AB Förvaltaren arbetar med en hållbar förvaltning av sina fastigheter bland annat 
genom mål om att vara klimatneutrala. Bolaget arbetar bland annat med solceller, 
närvarostyrd LED-belysning, utbyte till elbilar och laddplatser till elbilar etcetera. Bolaget 
utvecklar beståndet i form av renoveringar, förtätningar och nyproduktion i dialog med 
invånarna i Sundbyberg. Där spelar bolagets hållbara renoveringsstrategi en viktig roll där 
bolaget genomför nödvändiga förbättringar av stammar, tak, fasad med mera, samtidigt som 
hyresgästerna får viss möjlighet att välja hur mycket som ska renoveras i den egna 
lägenheten. 

Bolaget har i samarbete med Sundbybergs stad tagit fram ett utvecklingsprogram för Rissne, 
Hallonbergen och Ör som syftar till att ge stadsdelarna fler stadsmässiga kvaliteter för att öka 
trivseln och attraktiviteten. Under 2018 påbörjade bolaget en planprocess för 650 lägenheter 
i Hallonbergen – såväl nyproduktion som förtätningar. Bolaget har även påbörjat 
planprocess för 300 lägenheter ovanpå befintliga garage i Rissne. I Västra Ursvik förväntas 
den första detaljplanen antas till sommaren med bostäder där Förvaltaren har ca 80 
lägenheter och ytterligare två planprocesser med ca 650 lägenheter är under arbete. 

Bedömningen är att målet har uppnåtts. 

Lokalfastigheter i Sundbyberg AB ska försörja stadens verk-samheter med ändamålsenliga och 

hållbara lokaler. Bolaget ska bygga, utveckla, förvalta, och avyttra lokaler för stadens 

verksamheter. 

Lokalfastigheter har under hela 2019, i nära samarbete med stadsledningskontoret och 
övriga förvaltningar, aktivt arbetat med att sätta och implementera rutiner, standarder och 
processer, för att uppfylla stadens behov av ändamålsenliga och hållbara lokaler. 

Bolagets lokalförsörjare och projektchef har återkommande avstämningsmöten med stadens 
lokalstrateg, och bolagets förvaltningsavdelning har månatliga avstämningar med stadens 
investeringscontroller. 

Bedömningen är att målet har uppfyllts under året. 
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Uppdrag till nämnder och bolag 

Uppdrag Status 

Staden och bolagskoncernen ska öka samordningen av stödprocesser för att uppnå 
optimering av gemensamma resurser. 

 Avslutat, annan orsak 

Kommentar 

Uppdraget sker kontinuerligt över tid, bland annat har en gemensam modell för tillsyn av intern kontroll tagits fram och 
det finns pågående diskussioner om ökad samordning inom it-området. 

Näringslivsperspektivet integreras i stadens verksamheter.  Genomfört 

Kommentar 

En utbildning för att utveckla att näringslivsperspektivet integreras i all verksamheter genomfördes under 2019 med 
berörda tjänstepersoner inom hela kommunkoncernen. 

Staden ska inrätta ett tillgänglighetspris som delas ut årligen.  Avslutat, annan orsak 

Kommentar 

Tillgänglighet är en del av jämlikhetspriset. 

Alla ansökningar om ekonomiskt bistånd erbjuds hembesök, alla personer med 
ekonomiskt bistånd erbjuds en insats med närvarokrav och genomsnittlig inskrivningstid 
för personer med ekonomiskt bistånd minskar. 

 Genomfört 

Kommentar 

Alla nya hushåll erbjuds hembesök och fem har tackat nej under året vilket inneburit återtagen ansökan eller avslag. 
Antal hushåll som är i behov av försörjningsstöd samt genomsnittlig bidragstid för dessa har minskat jämfört med 
föregående år vilket pekar mot att fler kommuninvånare blivit självförsörjande. 

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

 Genomfört 

Kommentar 

Den uppsökande verksamheten har förstärkts och utvecklats. Samtliga ungdomar i målgruppen med intresse av stöd har 
blivit erbjudna olika insatser. Ungdomsambassadören har haft i uppdrag att utveckla ett program för mentorskap. Sedan 
oktober 2018 och ett år framåt pågår samverkansprojekt "I have a Dream" med Project Playground som handlar om att 
få unga i Sundbybergs kommun som idag inte finns inskrivna i något utbildningsprogram eller annan sysselsättning att 
hitta en väg tillbaka in i samhället. Uppdraget anses genomfört då arbetssättet är implementerat i ordinarie verksamhet 
och utvecklas numer löpande. 

Öka valfriheten inom kommunens utförarverksamheter.  Genomfört 

Kommentar 

Under året utreddes valfrihet och tillämpning av LOV inom social- och arbetsmarknadsnämndens ansvarsområde. 
Kommunfullmäktige beslutade den 21 oktober 2019 att endast korttidstillsyn ska omfattas av valfrihetssystemet. 

Inrätta Sundbybergsmodellens styrgrupp.  Genomfört 

Kommentar 

Modellen är inrättad, avsiktsförklaringen inom överenskommelsen om Sundbybergsinitiativet med Arbetsförmedlingen 
skrevs under under våren. 

Ta fram en handlingsplan för jämställt och jämlikt idrottande.  Avslutat, annan orsak 

Kommentar 

Uppdraget hanteras 2020 genom målet "Utveckla Aktivitetshus Hangar 77 till en jämlik och jämställd atkivitetsplats för 
kultur- och idrottsverksamhet". 

En bidragsbudget fastställs och kommunala bidrag beslutas om på två 
nämndsammanträden per år: ett inför sommaren gällande lovaktiviteter och ett 
gällande övriga bidrag. 

 Genomfört 

Kommentar 

Genomfördes egentligen redan i 2018, men togs på nämnd i mars 2019. Därav är denna inte med i budgeten för 2019. Se 
diarienummer KFN-0015/2019 
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Uppdrag Status 

Inom all verksamhet genomförs en kvalitetsuppföljning kontinuerligt.  Pågående 

Kommentar 

Social- och arbetsmarknadsnämnden införde under våren ett kvalitetsledningssystem, inom barn- och 
utbildningsförvaltningen tillämpas systematiskt kvalitetsarbete (SKA) och inom äldrenämnden införs en 
uppföljningsmodul. 

Under 2019 se över och utreda kommunstyrelsens kostnader och investeringar. 
Nämnden ska komma med förslag till effektiviseringar och besparingar senast den sista 
maj. 

 Genomfört 

Kommentar 

Utifrån det samordnande uppdraget för hela staden har under våren dialoger genomförts med förvaltningsledning och 
politisk ledning. Mallar och anvisningar för arbetet har tagits fram. Samtliga nämnder har tagit fram övergripande förslag 
till effektiviseringar avseende driftskostnader och ska enligt beslut i kommunstyrelsen i samband med yttrandet över 
planeringsförutsättningar 2020 ytterligare precisera, kostnadsberäkna och prioritera nämndernas förslag till 
prioriteringar avseende både driftskostnader och investeringar. 

Staden ska bygga med kvalitet och eftertanke, ha ett hela staden-perspektiv och genom 
digitalisering öka medborgarinflytandet. 

 Genomfört 

Kommentar 

I staden pågår många arbeten för att uppnå målet. På stadsledningskontoret pågår till exempel arbeten med att ta fram 
ett stadsutvecklingsprogram, en socialkonsekvensanalys och en delaktighetsguide. 

För att öka medborgarinflytandet i samband med ett reinvesteringsarbete i Tornparkens stadsdelslekplats har en dialog 
med en närliggande förskola genomförts Ett arbete har också påbörjats för utvecklingen av stadsdelslekplatsen vid 
Lötsjön-Golfängarna, i dialog med närliggande skola. Planeringen av ett grönt aktivitetsstråk i Rissne, med fokus på 
medborgardialog, fortsätter. 

Ett arbete med en verktygslåda kopplat till digitaliseringsarbetet i staden pågår. Processer, rutiner och mallar är 
framtagna för att underlätta verksamheternas digitaliseringsarbete. 

Staden inklusive bolagskoncernen ska vara en bra arbetsgivare som erbjuder schyssta 
villkor för sina anställda där heltid är norm och deltid en möjlighet. 

 Pågående 

Staden ska tydliggöra hur den följer upp de riktlinjer som ingår i stadens handslag med 
de olika intresseorganisationerna för personer med funktionsvariation. 

 Genomfört 

Kommentar 

En struktur för planering och uppföljning av handslaget med organisationerna för personer med funktionsvariation är 
framtagen. En årlig aktivitetsplan tas fram och godkänns av funktionsrättsrådet. Uppföljning av genomförda aktiviteter 
redovisas till rådet och i stadens årsredovisning. 

Staden ska identifiera fastigheter i inom beståndet som kan omvandlas till 
seniorbostäder. 

 Avslutat, annan orsak 

Kommentar 

Arbetet pågår inom ramen för stadens stadsutvecklingsprojekt. 

Staden ska ta fram ett stadsutvecklingsprogram.  Pågående 

Kommentar 

Arbetet med att ta fram ett stadsutvecklingsprogram påbörjas under hösten 2019. Utöver det har arbete påbörjats ned 
att ta fram en socialkonsekvensanalys, en rutin och verktyg för att implementera barnkonsekvensanalyser för fysisk 
planering i tidiga planeringsskeden samt en delaktighetsguide. 

Uppdra åt kommunala rådet för funktionshinderfrågor att utreda ett namnbyte.  Genomfört 

Kommentar 

Namnändring är genomförd. Rådet heter från och med 2019 Sundbybergs stads funktionshinderråd. 

Inrätta ett brottsförebyggande råd och en hållbarhetskommitté.  Genomfört 

Kommentar 

Kommunfullmäktige har beslutat om instruktioner för det brottsförebyggande rådet samt för klimat- och 
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Uppdrag Status 

hållbarhetskommittén. Bägge organen har under året påbörjat sitt arbete. 

Arbeta för att stärka Sundbybergarnas deltagande i demokratiska processer.  Genomfört 

Kommentar 

Under våren arrangerade EU-samordnarnätverket i Stockholms län en utbildning kring i samarbete kring EU och 
framtidsfrågorna – med Europaparlamentsvalet i fokus. Tolv tjänstemän och förtroendevalda från Sundbyberg deltog. 
Olika kommunikationsinsatser har också genomförts inför EU-valet. En delaktighetsguide för arbete med delaktighet 
inom fysisk planering har tagits fram och två utbildningar har hållits för cirka 35 deltagare. 

Örskolan ska ägas och drivas i stadens regi och upphandlingen av entreprenaden ska 
påbörjas skyndsamt. 

 Genomfört 

Kommentar 

Beslut har fattats och arbete med upphandling pågår. 

Hela staden ska minska sina utsläpp från el och värme samt resor och transporter. Alla 
verksamheter ska ha noll nettoutsläpp senast år 2030. 

 Genomfört 

Kommentar 

Under 2020 har det genomförts ett antal aktiviteter inom staden i syfte att minska stadens utsläpp från el och värme 
samt resor och transporter. Se vidare miljöredovisning. 

Utred möjligheten att införa koldioxidbudgetering.  Genomfört 

Kommentar 

Stadsledningskontoret har genomfört en utredning avseende möjligheten att införa koldioxidbudgetering. 

Staden ska undersöka möjligheten att divestera, d.v.s. flytta kapital som är investerat i 
företag vars verksamhet huvudsakligen kretsar kring fossil energi. 

 Genomfört 

Kommentar 

Stadsledningskontoret har genomfört en utredning avseende möjligheten att divestera, d.v.s. flytta kapital som är 
investerat i företag vars verksamhet huvudsakligen kretsar kring fossil energi. 

Under 2019 se över och utreda nämndens kostnader och investeringar. Nämnden ska 
komma med förslag till effektiviseringar och besparingar senast den sista maj. 

 Genomfört 

Kommentar 

Samtliga nämnder har tagit fram förslag till effektiviseringar och besparingar och redovisat dessa i tertialrapport 1. 

Skapa ekonomiskt utrymme för lönehöjningar för lärare.  Pågående 

Kommentar 

I ett redan ansträngt ekonomiskt läge är detta uppdrag svårt att uppfylla. I budgetplaneringen är lönehöjningar för lärare 
alltid med och utfallet för 2019 års löneöversyn för lärare är cirka 2,3 procent. Lärarlönerna i staden ligger på en god nivå 
i jämförelse med landets 290 kommuner och Stockholm som region ligger högst i landet. 

Införa inskriven verksamhet för åk 4-6 i fritidshemmen.  Genomfört 

Kommentar 

Arbetet med att införa inskriven verksamhet för årskurs 4-6 i fritidshemmen är igång. Analyser och diskussioner förs 
kring hur en inskriven verksamhet kan förändra elevantalet i skolornas fritidshem för åk 4-6. 

Stimulera idrott och rörelse varje dag.  Genomfört 

Kommentar 

Samtliga elever i F-6 i Sundbyberg stad erbjuds idrott och rörelse varje dag och samtliga skolor med elever i F-6 har 
förutom ordinarie undervisning skapat aktiviteter som leds av idrottslärare eller fritidspersonal varje dag under rasterna. 

Öka antalet anställda i skolan för att möjliggöra mer fokus på undervisning och lärande.  Genomfört 

Kommentar 

Skolorna i staden arbetar ständigt med att effektivisera organisationen för att möjliggöra en så hög personaltäthet som 
möjligt. I det ansträngda ekonomiska läget är det viktigt att organisera verksamheterna effektivt. Den 31 augusti hade 
Stadens skolor 620 anställda jämfört med 585 samma datum 2018. 
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Uppdrag Status 

  

Grundskole- och gymnasienämnden ska tillsammans med social- och 
arbetsmarknadsnämnden starta aktiviteter för att förebygga socialt utanförskap och 
motverka psykiska ohälsa för barn och unga i Sundbyberg. 

 Pågående 

Kommentar 

En styrgrupp har bildats i staden som består av förvaltningschefer och expertstöd i form av konsulter. I projektet, som 
fått namnet Samverkan i Rissne (SIR), ingår även Polisen och Förvaltaren. En nulägesanalys är gjord kring Rissne som 
område samt en inventering av alla nuvarande förbyggande aktiviteter är kartlagda. Mål och delmål är satte och 
beslutade av styrgruppen och indikatorer är under beredning. 

Staden ska påbörja ett arbete för att inrätta Mentors in Violence Prevention, en 
våldsförebyggande metod för grundskolan. 

 Genomfört 

Kommentar 

Utredningen av behov, kostnad och effekter av programmet i svensk kontext är slutfört och behandlades i grundskole- 
och gymnasienämnden under november månad. 

Tillföra förskoleplatser så att efterfrågan kan tillgodoses.  Genomfört 

Kommentar 

I ärendet Förskolenämndens underlag till Sundbybergs lokalbehovsplan 2019-2023 redogjorde nämnden för behovet av 
förskoleplatser den kommande planperioden. Under hösten 2019 uppdaterades lokalbehovsplanen utifrån senast 
uppdaterade befolkningsprognosen. 

Skapa förutsättningar för att pedagoger i högre utsträckning ska kunna fokusera på 
utlärning. 

 Genomfört 

Kommentar 

Barn och - utbildningsförvaltningen har arbetat med att ge medarbetare goda förutsättningar att nå framgång i sitt 
uppdrag och fokusera på lärandet i undervisningen inom förskola. 

Genom implementeringen av ny läroplan stärks förskollärarens roll med ett större ansvar för undervisningen i förskolan. 
Det är svårt att rekrytera förskollärare i Sundbyberg precis som i övriga landet, nämnden har tagit fram en strategisk 
kompetensförsörjningsplan för att bland annat ge goda förutsättningar för medarbetare i förskolan att fokusera på sitt 
uppdrag. 

Upprätta en plan för att minska paviljonglösningar.  Genomfört 

Kommentar 

Lokalförsörjningsplanen har remitterats till samtliga nämnder. Av förskolenämndens svar framgår det att tillfälliga 
lösningar i största möjliga mån bör undvikas och ett aktivt arbete ska bedrivas för att hitta befintliga lokaler som kan 
konverteras till förskola. 

  

Alla barn i förskolan ska få ta aktiv del och delta i stadens kultur- och fritidsverksamhet.  Genomfört 

Kommentar 

Det finns en god etablerad samverkan mellan barn- och utbildningsförvaltningen och kultur- och fritidsförvaltningen i 
arbetet med att utveckla och erbjuda barn i förskolan deltagande i stadens kultur och fritidsaktiviteter. Bland annat 
stadens bibliotek, kulturcentrum och förskolorna har ett väl utvecklat samarbete där det erbjuds teaterföreställningar, 
lässtunder och andra kulturevenemang. 

Skapa goda utemiljöer för alla stadens förskolor med god lekytefaktor och väl tilltagen 
förskolegård. 

 Genomfört 

Kommentar 

Uppdraget är genomfört genom framtagen lokalbehovsplan, lokalförsörjningsplan. I samverkan med 
stadsledningskontoret har barn- och utbildningsförvaltningen påbörjat ett arbete gällande lekvärdesfaktorn samt 
variationer vid utformningen utomhusmiljöer vid kommande etableringar av förskolor i staden. 
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Planera nya förskolor för varierande gruppstorlekar och med möjlighet för olika typer 
och effektivt nyttjande av lokaler. 

 Genomfört 

Kommentar 

Uppdraget är genomfört genom beslutad lokalbehovsplan och föreslagen lokalförsörjningsplan. Stadens förvaltningar 
samarbetar inför etablering och planering av fler förskolor i staden. Arbetsgrupper är tillsatta för att förskolenämnden i 
ett tidigt skede ska kunna vara med och påverka utformning och innehåll vid etablering av nya förskolor. 

  

Staden ska möjliggöra projekt med ungdomsambassadörer i samverkan med lokala 
föreningslivet för att skapa lokala förebilder. 

 Genomfört 

Kommentar 

Social- och arbetsmarknadsförvaltningen har tillsammans med Project Playground och det gemensamma projektet "I 
have a dream" genomfört aktiviteter i syfte att stärka ungdomar i Sundbyberg samt stötta dem i att komma ut i arbete 
eller studier. Sju ungdomsambassadörer har anställts och omkring 20 olika aktiviteter har genomförts. 

Staden ska möjliggöra sommarjobb för ungdomar (årskurs 9 + gymnasiet årskurs 1+2). 
Ungdomar med funktionsvariation ska prioriteras. 

 Genomfört 

Kommentar 

Samtliga delar av staden, så väl förvaltningar som kommunala bolag, har bistått med platser i stadens 
sommarjobbserbjudande för unga. Totalt fick 539 ungdomar möjlighet att sommarjobba i stadens verksamheter. 

Staden ska satsa på ett intensivt integrationsår där nyanlända snabbt lär sig svenska, får 
förståelse för vårt samhälle och snabbt kommer i arbete. 

 Genomfört 

Kommentar 

Vuxenutbildningen har tagit fram en heltidsutbildning för riktad till nyanlända elever med kort skolbakgrund som 
Arbetsförmedlingen bedömt behöver grundläggande kunskaper för att på sikt kunna komma i egen försörjning. Social- 
och arbetsmarknadsförvaltningen har utökat samarbetet med Arbetsförmedlingen i syfte att vara delaktiga i nyanländas 
etableringsplan från första början men arbetet har försenats till följd av Arbetsförmedlingens omorganisation. 

Staden ska värna arbetslinjen. Alla som kan jobba ska jobba.  Genomfört 

Kommentar 

Arbetsmarknadsenheterna arbetar med individuellt utformade handlingsplaner med lämpliga insatser för varje individ. 
Målet är att personen på kortast möjliga tid ska nå egen försörjning genom arbete eller studier. Alla insatser följs upp 
regelbundet och handlingsplanen revideras vid behov. Insatser finns både i egen och upphandlad regi. Personer som har 
arbetsförmåga matchas ut mot arbetsgivare så snart det är möjligt. 

Staden ska fortsätta stödja Sundbybergs tjej- och kvinnojourer.  Genomfört 

Kommentar 

Kultur- och fritidsförvaltningen har tagit fram ett förslag till idéburet offentligt partnerskap (IOP) mellan kultur- och 
fritidsnämnden och Sundbybergs tjejjour för att stärka samarbetet och skapa en mer långsiktig finansiering. 

Social- och arbetsmarknadsnämnden ska tillsammans med grundskole- och 
gymnasienämnden starta aktiviteter för att förebygga missbruk, socialt utanförskap, 
psykisk ohälsa bland barn och unga i Sundbyberg. 

 Genomfört 

Kommentar 

En styrgrupp har bildats i staden som består av förvaltningschefer och expertstöd i form av konsulter. I projektet, som 
fått namnet Samverkan i Rissne (SIR), ingår även Polisen och Förvaltaren. En nulägesanalys är gjord kring Rissne som 
område samt en inventering av alla nuvarande förbyggande aktiviteter är kartlagda. Mål och delmål är satte och 
beslutade av styrgruppen och indikatorer är under beredning. 

Social- och arbetsmarknadsnämnden får i uppdrag att utreda förutsättningarna för att 
kunna erbjuda ensamkommande ungdomar bostad under gymnasietiden. 

 Genomfört 

Kommentar 

Social- och arbetsmarknadsnämndens utredning slutfördes under hösten 2019 och den visade på ett antal olika 
möjligheter men också på att ungdomarna själva kunnat hitta boende genom stöd och hjälp av handläggare och 
stödboende. Nämnden beslöt därför att fortsätta med individuell behovsprövning. 
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Lägg ned social- och arbetsmarknadsnämndens integrationsutskott.  Genomfört 

Kommentar 

Integrationsutskottet lades ned genom nämndbeslut 5 februari 2019. 

Fortsätt arbetet med införandet av Rinkebymodellen.  Genomfört 

Kommentar 

Arbetet med det utökade hembesöksprogrammet enligt Rinkebymodellen pågår som en del av den ordinarie 
verksamheten och under 2019 har 112 familjer ingått i programmet. De familjer som var med i starten av programmet 
har nu haft fem av sina sex hembesök. 

Åtgärder för att minska social isolering och ofrivillig ensamhet hos äldre ska tas fram.  Pågående 

Kommentar 

Sundbybergs stads hemtjänst har tagit fram en handlingsplan på åtgärder som kan minska isolering och ofrivillig 
ensamhet och aktiviteter kopplade till uppdraget har under året bland annat varit riktade aktiviteter i olika 
verksamheter. Exempel på sådana aktiviteter är individuella samtal på exempelvis Hallonhöjden för att inventera vilka 
aktiviteter som önskas och att aktivitetsledare på Duvbopark besöker även samtliga nyinflyttade boende och erbjuder 
gruppaktiviteter och individuella aktiviteter utifrån behov. 

Mellanboenden och andra typer av seniorboenden riktade till äldre ska prioriteras.  Pågående 

Kommentar 

Äldrenämnden har ett uppdrag enligt socialtjänstlagen att verka för goda bostäder åt äldre. Äldreförvaltningen arbetar 
med denna fråga dels inom ramen för nya och ändrade detaljplaner i staden men också i samarbete med den 
handslagsgruppen för äldrefrågor bland annat genom att bjuda in aktuella byggaktörer till möten för att diskutera 
bostäder för äldre. 

Lönemodeller och karriärstegar ska utvecklas för anställda inom äldreomsorgen i syfte 
att de anställda ska kunna höja sin lön och ta mer ansvar för hur verksamheten och 
arbetsplatsen kan utvecklas. 

 Pågående 

Kommentar 

För att vidareutveckla kompetensförsörjningen i förvaltningens utförarverksamhet finns en utvecklingsstege framtagen. 
Samtliga omsorgsmedarbetare ska enligt denna stege vara behöriga på basnivå. Efter avslutad utbildning inkommer 
medarbetaren med godkänt diplom som dokumenteras i den kompetensmall som används. Detta uppdrag kommer 
förvaltningen att arbeta vidare med under nästkommande år och som en del i det arbetet kommer den utvecklingsstege 
som finns i utförarenheten att vidareutvecklas. 

Stödet för anhöriga ska utökas. Avlastningstiden för personer som vårdar anhöriga i 
hemmet ska utökas. Detta för löpande tid och längre sammanhållen ledighet. 

 Pågående 

Kommentar 

Som ett led i uppdraget har stadens demensteam under 2019 utökat anhörigkontakterna och är även i kontakt med 
personer och anhöriga innan eventuell demensdiagnos. Demensteamet har via god samverkan kommit i kontakt med 
flera personer och deras anhöriga. 

Vård- och omsorgskedjan ska utvecklas genom partnerskap mellan staden och 
vårdgivare så att individens behov alltid kommer i första hand. 

 Pågående 

Kommentar 

Arbetet har påbörjats genom en kartläggning, arbetet kommer att fortsätta under 2020. 

En framtidsplan för stadens seniorer på kort och lång sikt ska upprättas i dialog med 
brukare, anhöriga och intresseorganisationer avseende hur boende, hemtjänst och 
dagverksamheter ska utvecklas. 

 Pågående 

Kommentar 

En kartläggning och omvärldsbevakning har genomförts under året och arbetet med att utveckla en framtidsplan 
kommer att fortsätta under 2020 

Fortsätta arbetet med projektet med en multihall för idrott på Sundbybergs IP.  Avslutat, annan orsak 

Kommentar 

Kultur- och fritidsförvaltningen har upphandlat en konsultfirma för att analysera både byggnationen och finansieringen. 
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Rapporten beräknas vara klar under våren 2020. 

Säkra den fortsatta kulturverksamheten i Bristollokalen.  Genomfört 

Kommentar 

Ett nytt avtal med fastighetsägaren är klart för perioden 1/1-30/6 2020 samt en ny överenskommelse med föreningen 
för samma period. Kultur- och fritidsnämnden har fått ett nytt uppdrag från fullmäktige att få till en långsiktig lösning. 

Fortsätta arbetet med projektet med en ridanläggning vid Milot i Ursvik.  Avslutat, annan orsak 

Kommentar 

Stadsmiljö - och serviceförvaltningen har påbörjat en översyn av det arbete som gjorts och arbetar för att hitta en 
billigare lösning då nuvarande byggnation överstiger investeringsbudgeten. 

Arbeta med och besluta om ett nytt kulturpolitiskt program.  Avslutat, annan orsak 

Kommentar 

Kultur- och fritidsnämnden fattade beslut den 12 december 2019 om att föreslår kommunfullmäktige att godkänna 
förslag till Kulturpolitiskt program för Sundbybergs stad. 

Ge ett långsiktigt ekonomiskt och annat stöd till kultur- och fritidsverksamheten i 
stadens regi samt inom vårt mångfacetterade föreningsliv. 

 Genomfört 

Kommentar 

Kultur- och fritidsförvaltningen arbetar kontinuerligt med att utveckla stödet till stadens kultur- och fritidsverksamheter. 

Stadsmiljölyftet fortsätter genom att fler mötesplatser, både permanenta och tillfälliga, 
skapas i hela staden med större inslag av konst och kultur. 

 Genomfört 

Kommentar 

Fyra tillfälliga pop up-parker fanns under sommaren på Sturegatan. Den östra entrén till Lötsjön-Golfängarnas 
naturreservat har utvecklats, bland annat med blomsterängar, träd och buskar. En tillgänglighetsanpassad platsbildning 
har iordningställts i Kanalparken. 

Utvidga Lötsjön-Golfängarnas naturreservat.  Pågående 

Kommentar 

Ett arbete har påbörjats för att utvidga Lötsjön-Golfängarnas naturreservat. Stadsmiljö- och tekniska nämndens prognos 
är att ett förslag till beslut om utvidgning av naturreservatet kan presenteras för kommunfullmäktige under 2020, efter 
sedvanligt samråd. 

Gå vidare med arbetet att göra Sundbyberg till en bra cykelstad, där t.ex. sopsaltning ska 
införas på nya gång- och cykelvägar. 

 Genomfört 

Kommentar 

Ett arbete för att utveckla sopsaltningen har pågått kontinuerligt under vintersäsongen. Under året har cirka 100 
cykelparkeringar färdigställts i kollektivtrafik- och servicenära lägen. I samband med den renovering av Lötsjöns lekplats 
kommer den att kompletteras med en cykelparkering för barncyklar. En elcykelkampanj genomfördes under hösten och 
en vintercykelkampanj pågår (2019-2020). 

Starta en flerårig satsning på säkra skolvägar.  Avslutat, annan orsak 

Kommentar 

Under året har trafikmätningar, platsbesök och dialoger med skolledning har mynnat ut i en prioriteringslista över 
stadens kommunala skolor. Resultat från en enkät under hösten med elever och föräldrar i Ursvikskolan och Ängskolan 
utgör ett underlag vid kommande inventeringar och trafiksäkerhetsåtgärder i skolornas närområden. Uppdraget har till 
2020 omformulerats till "Tillsammans med Grundskole- och gymnasienämnden arbeta med sund och säker skolväg för 
alla elever i stadens skolor". 

Alla stadens egna fordon ska vara utsläppsfria år 2020 och infrastrukturen för 
utsläppsfria fordon ska fortsatt utvecklas. 

 Avslutat, annan orsak 

Kommentar 

En koncernövergripande arbetsgrupp arbetar med att utveckla infrastrukturen för utsläppsfria fordon. Under året har 
stadsmiljö- och tekniska nämnden arbetat aktivt med utbytesplanen för stadens fordonspark och generellt verkat för att 
öka användandet av elbilar. Det finns såväl ekonomiska som tekniska utmaningar för att nå målet. 



 

Årsredovisning 2019 Sundbybergs stad 37 

Utveckla strandpromenaden med möjlighet till nya vattennära miljöer och bryggor i 
Bällstaviken. 

 Avslutat, annan orsak 

Kommentar 

Ett arbete har under året pågått för att utveckla belysningen kring och under Bällsta Bro. En dialog har skett med 
Stockholms stad för en gemensam ljussättning av miljön under och omkring Bällsta Bro. Övrig utveckling av 
strandpromenaden behöver samordnas med utvecklingen av Sundbybergs nya stadskärna och är därför pausad för 
närvarande. 

Stadens offentliga ytor ska vara välskötta, upplysta och trygga.  Genomfört 

Kommentar 

Den allmänna platsmarken, gator, vägar, torg, parker och naturreservat, sköts kontinuerligt. 

Minimera otrygga utomhusmiljöer genom förbättrad belysning och beskärning av 
buskage. 

 Genomfört 

Kommentar 

Utöver kontinuerligt arbete med utbyte och utveckling av stadens belysningsanläggning för att minska miljöpåverkan och 
skapa tryggare miljöer arbetar stadsmiljö och tekniska nämnden bland annat med beskärning av växtlighet och 
informationskampanj till alla invånare hur de kan bidra till bättre trafiksäkerhet och framkomlighet. 

Samnyttja resurser med andra delar av stadens organisation för en dynamisk och 
ekonomisk hållbar stad. 

 Genomfört 

Kommentar 

Byggnads- och tillståndsnämnden deltar kontinuerligt i arbetet kopplat till stadens samhällsbyggnadsprocess för en 
effektiv organisation och en ekonomiskt hållbar stad. 

Arbeta för effektiva bygglovsprocesser.  Avslutat, annan orsak 

Kommentar 

Byggnads- och tillståndsnämnden arbetar för att uppfylla de tidskrav som framgår av gällande lagstiftning. Uppdraget 
har till 2020 omformulerats till "Starta digitalisering av bygglovsprocessen för effektivisering av processen och tydlig 
kommunikation med sökande". 

Öka tillsynen för att säkerställa god inomhusmiljö i förskolor, skolor och äldreboenden.  Avslutat, annan orsak 

Kommentar 

En uppdaterad tillsynsplan och behovsutredning för tillsyn enligt miljöbalken har tagits fram. Under hösten har nämnden 
bedrivit tillsyn över skolor i staden. Uppdraget har till 2020 omformulerats till "Fortsätta arbeta med kontroll av 
inomhusmiljöer med fokus på radon och obligatorisk ventilationskontroll (OVK)". 

Bevaka hantering av energieffektivisering, god inomhusmiljö och giftfria material i 
bygglovsärenden. 

 Genomfört 

Kommentar 

Byggnads- och tillståndsnämnden bevakar att gällande lagstiftning följs och ställer vid behov krav på åtgärder i samband 
med handläggning av inkomna bygglovsärenden. 

Genomföra intern utbildning inom hållbarhet anpassad till nämndens verksamhet.  Genomfört 

Kommentar 

Utbildning till förtroendevalda och stadens tjänstepersoner om Agenda 2030 och de globala målen genomfördes den 23 
oktober 2019. Stadsmiljö och tekniska nämnden bedömer att workshopen fyllde funktionen av en intern utbildning inom 
hållbarhet. 

Ta fram hållbarhetsföreskrifter, för att bidra till ökad kunskap om stadens 
hållbarhetsarbete. 

 Avslutat, annan orsak 

Kommentar 

Uppdraget ålades byggnads- och tillståndsnämnden som främst bedriver myndighetsutövning och bidrar genom 
tillsynsverksamheten till stadens hållbarhetsarbete. Ett koncernövergripande arbete med hållbarhetsstrategi har inletts. 
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Göra en översyn av avgifter för markupplåtelser för allas möjlighet att anordna 
återkommande aktiviteter. 

 Genomfört 

Kommentar 

En ny taxa för markupplåtelser har tagits fram. Taxan antogs av kommunfullmäktige före sommaren och gäller från och 
med den 1 juli 2019. 

Staden ska arbeta för att öka tillgängligheten till vallokaler.  Genomfört 

Sundbybergs Stadshus AB arbetar för att stadshuskoncernen använder resurserna 
effektiv i ett hela staden-perspektiv. 

 Genomfört 

Kommentar 

Bolaget arbetar med att förenkla och effektivisera de administrativa rutinerna i gränssnittet mellan bolagskoncernen och 
Sundbybergs stad, bland annat genom att under våren 2019 ha infört samma uppföljnings- och rapportverktyg som 
staden använder, Stratsys. Även inom området arkiv och ärendehantering sker ett samarbete, mellan koncernens bolag 
och mellan bolagen och staden. Bolaget har också deltagit i utredningar initierade av staden där bolaget kunnat bidra 
med resurser och kompetens. 

Stadens bolag ska vara föregångare i klimatarbetet.  Genomfört 

Kommentar 

Ett av koncernbolagens bidrag till klimatarbetet är installation av solceller där både Fastighets AB Förvaltaren och 
Lokalfastigheter i Sundbyberg AB utreder förutsättningarna för solceller. Sundbyberg Avfall och Vatten AB fortsätter sitt 
miljöarbete, bland annat genom insatser för att öka utsorteringen av matavfall från hushåll och verksamheter men också 
genom att delta i stadens arbete kring klimatanpassning både vid exploateringar och minskning av konsekvenserna i 
områden som har problem idag. 

Stadens bolag ska arbeta för att möjliggöra innovativa lösningar och förutsättningar för 
en smart stad för mobilitet, kretslopp och digitala tjänster. 

 Genomfört 

Kommentar 

Lokalfastigheter samverkar med Förvaltaren för att implementera nya arbetssätt och processer genom att utöka 
användandet av digitala tjänster. Sundbybergs stadsnätsbolag AB och Sundbybergs Bredband AB medverkar i olika 
infrastrukturbaserade innovationsprojekt för inne- och utemiljö. Sundbyberg Avfall och Vatten AB utvecklar sina digitala 
tjänster men också de fysiska tjänsterna. 

Stadens bolag ska erbjuda traineetjänster bland annat för att bidra till ökad integration.  Genomfört 

Kommentar 

Förvaltaren har ett nära samarbete med talangakademin kring traineeplatser, under ett år tar de emot cirka tio 
praktikanter via talangakademin och direkta skolkontakter. Även Lokalfastigheter har skapat ett samarbete med 
Talangakademin och sysselsatte cirka tio sommarjobbare. Sundbyberg Avfall och Vatten AB erbjuder lärande i arbete-
praktik, LIA. 

Hyresgästernas upplevelse av boendekvaliteter och valfrihet är viktig. Utbudet av 
hyresbostäder bör anpassas för hyresgäster i bred mening samt även för målgrupper. 
Nya boendelösningar kan exempelvis utformas för stadens äldre. Ungdomsgarantin ska 
utredas och utvecklas. 

 Pågående 

Kommentar 

Förvaltaren har en hållbar renoveringsstrategi för sina fastigheter och hyresgäster som innebär att bolaget gör 
nödvändiga förbättringar av stammar, tak, fasad med mera, samtidigt som hyresgästerna får möjlighet att välja hur 
mycket som ska renoveras i den egna lägenheten. Ungdomsgarantin innebär att den som ställer sig i bostadskön vid 16 
års ålder och är folkbokförd i Sundbyberg ska kunna söka och få en ungdomslägenhet före 25 års ålder. Under 2018 
uppfylldes garantin, men bostadsbrist och många ungdomar i bostadskön pekar mot att den blir svår att uppnå. 

Förvaltaren ska ha en volym som ger bolaget en realistisk möjlighet att ta sitt sociala 
bostadsansvar. Bolaget kan sälja, köpa och bygga nytt, det vill säga omsätta bostäder 
med syfte att utveckla bolaget och hela staden. Mål ska fastställas om att bygga nya 
hyresrätter, även till exempel hyresradhus. 

 Pågående 

Kommentar 

I samarbete med förvaltningsorganisationen har Förvaltaren tagit fram ett utvecklingsprogram för Rissne, Hallonbergen 
och Ör som syftar till att ge stadsdelarna fler stadsmässiga kvaliteter för att öka trivseln och attraktiviteten. Bolaget har 
under året anlitat en resurs för utveckling inom affärsutveckling. 
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Upplåtelseformer bör blandas – hyresbostäder kan kombineras med olika ägarformer. 
Ägarlägenheter bör möjliggöras i nyproduktion. Ombildningar som har strategisk 
betydelse för andra fastighetsaffärer i koncernen kan genomföras, med beaktande av att 
det totala antalet hyresrätter under mandatperioden inte ska minska. 

 Avslutat, annan orsak 

Kommentar 

Förvaltaren erbjuder bolaget olika boendeformer och lägenhetsstorlekar i samma bostadskvarter. Det finns även 
lägenheter för nyanlända och lägenheter med sociala kontrakt som kan vara anpassade för speciella behov. Dessa är 
placerade i samma hus och kvarter som andra typer av lägenheter. Fastighets AB Förvaltaren bidrar även till en mångfald 
av boendeformer genom att efter ägarens direktiv erbjuda fastigheter för ombildning till bostadsrätt. 

Förvaltaren ska vara ledande på innovativa bostadslösningar och vara ett föredöme för 
god arkitektur, klimatsmart byggnation, med god inomhusmiljö samt vara en stark 
bostadsbyggaraktör. Förvaltaren ska bidra med konkreta åtgärder för ökad mobiliteten. 
Befintligt bostadsbestånd ska energieffektiviseras. 

 Avslutat, annan orsak 

Kommentar 

Förvaltaren planerar att bygga Klockstapeln i trä och erbjuda ca 150 ägarlägenheter. I Rissne har en planprocess inletts 
för att utveckla klimatsmarta bostäder för bland annat äldre och kollektivt boende på befintliga parkeringshus. I de 
västra delarna av Ursvik planeras det för ett mobilitetshus och bebyggelse i trä. 

Arbete med systematisk hyressättning samt nya modeller för hyreskontrakt bör 
utvecklas. Hyresstatistik bör utvecklas och göras tillgänglig. 

 Pågående 

Kommentar 

Förvaltaren omvärldsbevakar och utreder hyressättningsmodeller för att se hur detta kan appliceras. Bolaget följer den 
satsning som startas i Stockholm kring systematisk hyressättning. En utveckling är att statistik kring kötider kommer att 
publiceras på forvaltaren.se. 

Tillsammans med kommunstyrelsen arbeta vidare och fastställa processen för 
lokalförsörjning. 

 Avslutat, annan orsak 

Kommentar 

Lokalfastigheter och kommunstyrelsen fortsätter utifrån kommunfullmäktiges uppdrag att i samverkan arbeta fram och 
implementera tydliga processer och riktlinjer gällande lokalförsörjningsprocessen. Arbetet fortsätter under 2020 i 
projektform med Stadshus AB som beställare. 

Identifiera möjliga klimatsmarta lösningar både lokalanpassningar och nyproduktion.  Avslutat, annan orsak 

Kommentar 

Lokalfastigheter har under 2019 arbetat aktivt med att identifiera möjliga klimatsmarta lösningar både vid 
lokalanpassningar som vid nyproduktion. I och med utökade kompetenser i organisationen har en grund skapats för att 
arbeta vidare med frågan under 2020 utifrån fullmäktiges nya uppdrag att arbeta med klimatsmarta lösningar samt 
kartlägga lokalernas miljöprestanda med konkreta förbättringsförslag. 

Kartlägga lokalernas miljöprestanda och områden av betydelse för att hölja prestandan i 
strävan efter ett grönt fastighetsbestånd. 

 Avslutat, annan orsak 

Kommentar 

Lokalfastigheter har under 2019 genom utökade kompetenser i organisationen skapat en grund för att arbeta vidare 
med frågan under 2020 utifrån fullmäktiges nya uppdrag att arbeta med klimatsmarta lösningar samt kartlägga 
lokalernas miljöprestanda med konkreta förbättringsförslag. 

Konkretisera mål om grönt fastighetsbestånd t.ex. genom miljöcertifieringssystem och 
med tidsplan för genomförande. 

 Genomfört 

Kommentar 

Lokalfastigheter har under 2019 undersökt möjligheterna att såväl vid ny-, om- och tillbyggnation använda 
miljöcertifieringssystemet Miljöbyggnad Silver för att säkerställa en väl underbyggd miljöstandard. Standarden kommer 
att användas så lång som möjligt vid all ny-, om- och tillbyggnation. 

Effektiv och hållbart förvalta stadens lokaler och fastigheter.  Genomfört 

Kommentar Lokalfastigheter har under året bedrivit ett stort förändringsarbete som baseras på den genomlysning av 
bolagets verksamhet och processer som gjorts i samband med framtagandet av förslag till nytt uppdragsavtal samt 
föreslagna förbättringsmöjligheter. Sex stycken delprojekt drivs med syfte att uppnå en aktiv och effektiv 
fastighetsförvaltning, lokalförsörjning och fastighetsutveckling. 
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SSB och SBB ska vara drivande när det gäller att skapa en kommunkoncerngemensam 
digital infrastruktur. 

 Pågående 

Kommentar 

Sundbybergs stadsnätsbolag AB och Sundbybergs Bredband AB har tagit fram en modell om långsiktigt arbete och 
samverkan bör ske för att uppnå en effektiv och hållbar kommunkoncerngemensam digital infrastruktur. 

Savab ska aktivt delta i stadsbyggnadsprocessen.  Genomfört 

Kommentar 

Savab deltar aktivt i stadsbyggnadsprocessens alla delar då vatten och avlopp samt avfallshantering är viktiga byggstenar 
i exploateringen. 
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Miljöarbete 

Sundbybergs miljöstrategiska arbete har sedan 2013 utgått från stadens klimat– och 
hållbarhetspolicy. Arbetet handlar bland annat om att minska utsläppen till luft och vatten 
för att klara miljökvalitetsnormer samt minska stadens klimatpåverkan. I policyn finns 
miljömål som konkretiseras i nämndernas verksamhetsplaner och indikatorer som används 
för att mäta och analysera effekten av stadens miljöarbete. Klimat- och hållbarhetspolicyn var 
beslutad att gälla fram till 2020 och utifrån stadens tidigare arbete med att utvärdera 
resultatet av klimat- och hållbarhetspolicy fortgick arbetet under 2019 med att utveckla nya 
övergripande miljömål för hela kommunkoncernen. Nya miljömål som omfattar stadens alla 
förvaltningar och bolag beslutades i budget 2020 med plan 2021–2022 av 
kommunfullmäktige i slutet av 2019.  Sundbybergs stads övergripande miljömål är att vara 
ett ekologiskt hållbart samhälle, det innebär bland annat att all verksamhet i Sundbybergs 
stad ska ha noll nettoutsläpp senast år 2030. För att nå det övergripande miljömålet ska 
miljöarbetet riktas in på fyra prioriterade mål- och utvecklingsområden: 

 Hållbar konsumtion 
 Hållbar energianvändning 
 Hållbar mobilitet 
 Hållbar mark- och vattenanvändning 

Miljömålen sätter inriktningen för stadens förvaltningar och bolags fortsatta miljöarbete i 
verksamhetsplaneringen. Miljömålen med tillhörande mått kommer att följas upp i stadens 
tertial- och årsredovisningar från och med 2020 och på så vis ersätta tidigare klimat- och 
hållbarhetspolicys mål och miljöindikatorer. 

Agenda 2030 

Under 2019 inrättade kommunfullmäktige en klimat- och hållbarhetskommitté under 
kommunstyrelsen. Kommittén har en övergripande och samordnande roll i arbetet med en 
hållbar stad i ett socialt, miljömässigt och ekonomiskt perspektiv. 

Sundbybergs stad deltog under 2019 i Svenska FN-förbundets och Sveriges kommuner och 
regioners gemensamma projekt Glokala Sverige. Projektet syftar till att stärka kunskap och 
engagemang för Agenda 2030 bland politiker och tjänstepersoner i kommuner och regioner. 
Resultatet av projektet används som underlag i stadens utvecklingsarbete med de globala 
hållbarhetsmålen. 

I slutet av 2019 fattade kommunstyrelsen beslut om att staden ska ta fram en långsiktig 
strategi för hållbar utveckling. Arbetet kommer att pågå under 2020. 

Hållbar planering 

Grönytefaktor 

Arbetet med att implementera Sundbybergs stads riktlinjer för grönytefaktor på 
kvartersmark fortsätter i alla pågående detaljplaner. Riktlinjerna är ett planeringsverktyg för 
att medvetet arbeta med ekosystemtjänster, grönska, dagvatten och sociala värden i 
planering och byggande. Inom stadsutvecklingsprojektet Stora Ursvik har även en utredning 
tagits fram med rekommendationer för grönytefaktor på allmän platsmark. Projektet 
kommer att tillämpa flera av utredningens rekommendationer för att höja värdet av 
ekosystemtjänster på allmän platsmark. 

Dagvattenstrateg 

Dagvattenhantering i staden är betydelsefullt ur flera perspektiv. Dels utifrån vattenkvalitet 
och biologisk mångfald i våra ytvatten, dels utifrån risker med skyfall, översvämningar och 
bräddningar av avloppsvatten. Därför inrättade staden en ny tjänst som dagvattenstrateg 
som tillträddes under 2019. Dagvattenstrategen arbetar strategiskt med dagvattenplanering, 
vattenkvalitet, översvämningsrisker och åtgärdsprogram samt med att minska 
föroreningsbelastningen till våra vatten. I staden finns även en samverkansgrupp för 
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dagvattenfrågor med expertis från stadens olika verksamheter. Under 2019 har 
Dagvattengruppen arbetat med att ta fram en ny dagvattenpolicy och en dagvattenstrategi. 
Ett arbete som ska bli klart under 2020. 

Avfallsplan 2021-2032 

Sundbyberg har tillsammans med övriga nio medlemskommuner i SÖRAB (Regionalt 
kommunalägt avfallsbolag) tagit fram ett förslag till ny avfallsplan. Avfallsplanen är ett av 
stadens styrdokument och är vägledande i kommunens arbete med avfallshantering. 
Exempelvis vid planering av nya bostads- eller verksamhetsområden, vid tillsyn och prövning 
av bygglov men även vägledande för hur invånare och verksamheter ska hantera sitt avfall. 
Avfallsplanens målområden och mål är utformade för att främja ett mer cirkulärt system 
bestående av välfungerande insamling, behandling och materialhantering som maximerar 
hur vi använder de resurser som redan finns i kretsloppet. Under våren har stadens 
medarbetare, politiker och externa intressenter fört dialoger kring målområden i förslaget till 
avfallsplanen. Under 2020 ska avfallsplanen ställas ut på samråd för att ge allmänheten 
möjlighet att lämna synpunkter. Avfallsplanen ska antas i varje medlemskommun och träda i 
kraft 1 januari 2021. 

Hållbart resande 

Utsläppsfria fordon 

Sedan 2013 arbetar staden med att säkerställa att köp och utbyten av fordon görs i enlighet 
med målet att alla fordon är utsläppsfria 2020. Under året har staden arbetat aktivt med 
utbytesplanen för stadens fordonspark och generellt verkat för att öka användandet av 
elbilar. Det finns såväl ekonomiska som tekniska utmaningar för att nå målet. Antalet 
utsläppsfria fordon i staden har fortsatt att öka samtidigt som det totala antalet fordon inom 
staden har minskat till 79 fordon. 15 fordon är eldrivna förutom de sex elbilar som finns i 
staden elbilspool. 17 cyklar, varav tolv elcyklar, finns tillgängliga via stadens cykelpool. 
Stadens bostadsbolag, Fastighets AB Förvaltaren, hade vid årsskiftet 46 procent eldrivna 
fordon i sin fordonspark. 

Stadens arbete med att utveckla laddningsinfrastruktur i Sundbyberg har fortsatt under 
2019. En analys av behovet av laddinfrastruktur har gjorts samt dialog med marknaden och 
andra kommuner vilket resulterat i att ett upphandlingsunderlag för laddplatser på allmän 
platsmark i staden har tagits fram som kommer att publiceras under våren 2020. 

Stadens arbete med infrastruktur för utsläppsfria fordon samt att alla stadens egna fordon 
ska vara utsläppsfria kommer att fortsätta under 2020. 

Fler reser hållbart i Sundbyberg 

Färre kör bil och fler cyklar i Sundbyberg. Det framgår i resvaneundersökningen som 
genomfördes under 2019. Detta stöds även av löpande mätningar sedan 2016 av cykel- och 
motorfordonstrafik. I resvaneundersökningen framgår även att 8 av 10 Sundbybergare 
uppger att de skulle kunna genomföra nästan alla sina resor med kollektivtrafik. Högst andel 
hållbara resor görs av boende i Ör, Lilla Alby och Storskogen. Högst andel bilresor görs av 
boende i Lilla Ursvik och Duvbo. 

Cykelhandlingsplan 

Stadens mobilitetsprogram definierar strategier för att nå ett ökat hållbart resande. I linje 
med policyn och mobilitetsprogrammet har staden under 2019 tagit fram en 
cykelhandlingsplan som tydliggör konkreta åtgärder som ska genomföras i staden. 

Aktiviteter för att främja hållbart resande 

Under året har åtgärder för utbyggnad och förbättring av gång- och cykelstråk i staden 
genomförts. Exempelvis cykelbanan på Rosengatan (helt klar 2020) som blir en viktig nord-
sydlig koppling i cykelnätet samt Ängsstigen där trafiksäkerheten höjts för förbipasserande 
och elever på Ängsskolan. 
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Under sommaren genomfördes förändringar vad gäller bilparkering i staden för att styra till 
ett mer hållbart resande och effektivt nyttjande av stadens allmänna ytor. Bland annat 
justering av taxa, avgifter, parkeringstid och avgiftsbelagda gator. 

I staden har även flera beteendepåverkande åtgärder genomförts, bland annat ett projekt 
med att låna ut elcyklar till invånare, gratis cykelservice, nybörjarkurser för ungdomar och 
vuxna som vill lära sig att cykla samt vintercyklistkampanj där 50 cyklister utmanas att cykla 
under vintern. 

Energieffektivisering 

Fastighets AB Förvaltaren 

Stadens bostadsbolag Fastighets AB Förvaltaren deltar i Allmännyttans klimatinitiativ med 
målet att minska energianvändningen med 30 procent till 2030, jämfört mot basåret 2007. 
Sedan 2007 har energianvändningen minskat med 18 procent. Under året har användningen 
av fastighetsel minskat med 5,4 procent och fjärrvärmeanvändningen minskat med 3,1 
procent. Under året har Förvaltaren färdigställt installationerna av de två första 
solcellsanläggningarna. Anläggningarna är placerade på Höladan och Skörden i Ursvik med 
en beräknad årsproduktion på 118 000 kWh. Arbete pågår även med att identifiera fler 
lämpliga fastigheter för solceller. 

Energi- och klimatrådgivning 

Sundbyberg erbjuder opartisk och kostnadsfri energi- och klimatrådgivning till 
privatpersoner, företag och organisationer. Med medel från Energimyndigheten har 
Sundbyberg tillsammans med kommunerna Ekerö, Järfälla och Solna finansierat två 
operativa energi- och klimatrådgivare. Under 2019 har stadens energi- och klimatrådgivning 
genomfört platsbesök och rådgivning om energieffektiviseringar hos bostadsrättsföreningar 
och verksamheter samt genomfört ett flertal aktiviteter. Bland annat solcellsseminarium för 
intresserad allmänhet samt arrangerat barnteater om klimatfrågor på fem förskolor. 

Coacher för energi- och klimat 

Sedan 2017 har Sundbybergs stad tillsammans med Solna stad, Sollentuna kommun, Järfälla 
kommun och Stockholms stad deltagit i det treåriga EU-projektet Coacher för energi och 
klimat. Projektet som avslutades i slutet av 2019 syftade till att stärka kommunerna i deras 
energirådgivning och öka energieffektiviseringen i målgruppen små och medelstora företag 
och föreningar. Ungefär 9 200 företag kontaktades av projektet varav 154 företag har fått en 
energirådgivning och 62 företag deltog i projektet från början till slut. Av dessa bedöms de 
flesta ha ökat sin kunskap om sin energianvändning och många har redan vidtagit åtgärder. 

Projektet har visat att det finns mycket stora mängder energi att spara med relativt enkla och 
ofta kostnadsfria medel. Den potentiella besparingen som beräknats fram hos de företag som 
deltog i projektet är, lågt räknat, i genomsnitt 20 procent lägre energianvändning och 30 
procent lägre energikostnader utan att minska sin produktion. 

Övriga miljöförbättrande åtgärder 

Giftfri miljö 

Staden har tillsammans med kommunerna Botkyrka, Huddinge och Järfälla ett tvåårigt 
projekt med en kemikaliesamordnare som vägleder kommunerna i arbetet med att minska 
exponeringen och spridningen av farliga ämnen i omgivningar och material i staden. 

Under våren 2019 har kemikaliesamordnaren följt upp resultatet av stadens handlingsplan 
för giftfri förskola som togs fram 2014. Arbetet bestod av enkätundersökning på stadens alla 
förskolor, möte med förskolecheferna och platsbesök på vissa utvalda förskolor. Slutsatsen 
från uppföljningsarbetet är att förskolorna har kommit långt i sitt miljöarbete generellt. På 
vissa förskolor pågår fortfarande arbete med åtgärderna i handlingsplanen men de allra flesta 
förskolorna hade helt bytt ut leksaker och material som kan vara icke hälsosamma.  
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För att arbetet med handlingsplanen enkelt ska introduceras för nyanställda och vikarier 
tidigt togs ett informationsblad till giftfri förskola fram under året. 

Spridning av mikroplaster i miljön är ett område med ökat fokus. För att följa utvecklingen av 
åtgärder för att minska spridning av mikroplaster från konstgräsplaner och fallskydd och 
tillämpa dem deltar kommunen i Naturvårdsverkets beställargrupp för konstgräs. 

Måltidsservice 

Staden har som mål att öka andelen ekologiska livsmedel i stadens måltidsserveringar. Under 
2019 har dock en minskning skett, andelen ekologiska livsmedel var cirka 36 procent av det 
totala inköpspriset. Orsaken till detta är att en ekonomi i balans har prioriterats samt att det 
har varit svårt att köpa ekologiska avtalsprodukter då dessa har varit en bristvara hos 
leverantör. Under 2019 gav inköpta livsmedel i medeltal upphov till 1,9 kilogram 
koldioxidekvivalenter per kilogram livsmedel. Från och med 2020 kommer en klimatmodul 
att finnas i måltidsservices kostdataprogram och alla måltider kommer att kunna 
klimatdeklareras. Arbetet med att öka mängden ekologiska och närodlade livsmedel samt 
minska klimatpåverkan från serverade måltider kommer att fortsätta under 2020. 

Skötsel och utveckling av stadens naturreservat 

Utöver ordinarie parkarbeten har ett flertal åtgärder vidtagits i stadens naturreservat under 
2019. Under våren såddes ängarna i Lötsjön-Golfängarnas naturreservat och vårblommor 
planterades. Gamla tallar frihöggs, Södra Råstabäcken rensades och faunadepåer (små 
upplag med död ved) skapades. Ett antal riskträd har fällts och/eller beskurits och stående 
död ved av tall och asp har tillskapats för att gynna områdets insekter och fåglar. Lötsjöns 
utegym har också rustats upp ordentligt. Den 25 augusti anordnades en familjedag för andra 
året i rad. Staden bjöd på korv, höll guidningar och ordnade snickeriverkstad för barn och 
vuxna. Allmänheten fick också prova på att slå med lie. Under hösten har Lötsjön-
Golfängarnas naturreservat försetts med entré- och informationsskyltar som välkomnar 
besökaren till reservatet och berättar om områdets flora, fauna och historia. Siktförbättrande 
slyröjning har utförts vid barnbadet och hundrastgården. I skogsbackarna har ett flertal 
bärbuskar, som till exempel vinbärsbuskar och krusbärsbuskar, och rosor planterats. 

I Igelbäckens naturreservat har bland annat rensning av Igelbäcken skett, riskträd fällts, 
faunadepåer skapats och kattuggleholkar satts upp. Betesmarken har utökats med en 
hästhage på 0,6 ha. Den övriga betesmarken på 7,2 ha har betats av får. Öppna ytor har 
slaghackats eller slåttrats för att gynna flora och fauna och för att förhindra ytterligare 
igenväxning. Nyetablerade träd och buskar har vattnats och vårdats. Många träd längs 
Igelbäcken har röjts fram och försetts med bäverskydd. En större naturvårdsgallring av asp 
har utförts i Nötbacken för att gynna hasselbuskarna och markfloran. Under december 
påbörjades en översyn av reservatets gränsmarkeringar. Denna översyn kommer att slutföras 
under 2020. Syftet är att, vid behov, byta ut eller förbättra gamla gränsmarkeringar. 

Stipendium för miljöinsatser 

Sedan 2011 har staden delat ut ett miljöstipendium för insatser som främjar miljön i 
Sundbyberg. 2019 års miljöstipendium tilldelades Sundbybergs Koloniträdgårdsförening för 
sitt arbete att genom utbildning, gemenskap och praktisk handling hjälpa Sundbybergarna 
att bidra till större biologisk mångfald i staden och skapandet av en grönskande oas. Under 
2019 beslutade föreningen att inleda ett arbeta för att bli miljödiplomerade, att öka sina 
ambitionsnivåer i hållbarhetsarbetet och fortsätta vara ett föredöme för alla som önskar se ett 
grönskande Sundbyberg. 

Håll Sundbyberg Rent 

Årets skräpplockardagar lockade 39 barn- och ungdomsverksamheter där totalt 4100 
engagerade barn deltog. Nytt för i år var att Håll Sverige Rent hade extra fokus på barn- och 
ungdomsverksamheter vilket även bidrog till att större andel skolor och förskolor deltog i 
kampanjen. 
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Uppföljning av mål och indikatorer 

  

Indikator Basvärde 2016 2017 2018 2019 Måltal Kommentar till resultat 2019 

Kommunen som geografiskt område:      

Total 
energianvändning               
kWh/år och invånare 

24503 
(1990) 

18730 
(2015) 

18128 
(2016) 

16903 
(2017) 

16896 
(2018) 

minska 30 
procent 
(2020) 

Minskning har skett med 31 
procent mellan 1990 och 2018. 
Källa: Statistiska centralbyråns 
kommunal och energistatistik 

Koldioxidutsläpp från 
industrin                              
ton CO2/invånare 

0,22         
(1990) 

0,03 
(2014) 

0,03 
(2015) 

0,03 
(2016) 

0,02 
(2017) 

minska 40 
procent 
(2020) 

Minskning har skett med 91 
procent mellan 1990 och 2017. 
Omfattar inte industrier som 
omfattas av handeln med 
utsläppsrätter. Källa: Nationella 
emissionsdatabasen, RUS, SCB 

Koldioxidutsläpp från 
övriga sektorer                  
ton CO2/invånare 

1,2        
(1990) 

0,5    
(2014) 

0,4(20
15) 

0,5(20
16) 

0,3 

(2017) 

minska 40 
procent 
(2020) 

Minskning har skett med 75 
procent mellan 1990 och 2017. 
Nyckeltalet redovisar 
koldioxidutsläpp inom kommunen 
exklusive industrins utsläpp. 
Utsläpp orsakat av konsumtion där 
utsläpp sker utanför kommunen är 
inte med. Observera att utsläpp 
förs till den kommun där utsläppet 
ligger t.ex. ett värmeverk. Källa: 
Nationella emissionsdatabasen, 
RUS, SCB 

Antal resor med 
kollektivtrafik 
resor/invånare 

337                
(2007) 

358 
(2015) 

369 
(2016) 

354 
(2017) 

362 

(2018) 

öka Antal påstigande (t-bana, buss, 
tvärbana och pendeltåg) i 
kommunen en vintervardag. Källa: 
Fakta om SL och länet. Antalet 
påstigande en vintervardag 
gångras med faktorn 275 för att 
uppskatta antalet resor per år. 

Antal meter gång- 
och cykelväg 

36960 
(2011) 

44607 45100 45300 50100 öka Övergångsställens längder inräknas 
ej. Källa: Tekniska enheten, 
samhällsbyggnads- och 
serviceförvaltningen 

Andel 
miljöcertifierade 
skolor och förskolor 

23                     
(2011) 

54 45 21 4 öka Från och med år 2019 infördes en 
avgift för Håll Sverige Rents 
certifiering, Grön Flagg, vilket har 
haft påverkan på antalet 
certifierade för- och grundskolor i 
Sundbyberg. Källa: www.hsr.se 

Antal företag med 
miljöledningssystem 

21                     
(2011) 

26 31 29 40 öka Företag certifierade enligt ISO 
14001 och svensk miljöbas  Källa: 
www.certifiering.nu 

Andel invånare som 
bor mindre än 300 
meter till 
bostadsnära natur 

_ 100 100 100 100 bevara Nästan alla boende har mindre än 
300 meter till bostadsnära natur 
eller parker. Undantag är åtta 
bostadshus i östra änden av 
Vintergatan mot Ekensbergsvägen 
och gränsen till Solna där 
avståndet är 320 meter.  Källa: 
Sundbybergs stads grönplan. 
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Indikator Basvärde 2016 2017 2018 2019 Måltal Kommentar till resultat 2019 

Materialåtervinning -
insamling av 
förpackningar 

2011  

glas kg/invånare 7,6 11,9 13,9 14,3 6,1 öka 22,1 kg per invånare i Sverige 2019 

papper kg/invånare 6,5 7 7,8 9,13 9,5 öka 14,6 kg per invånare i Sverige 2019 

metall kg/invånare 1,8 0,9 1 1 1 öka 1,7 kg per invånare i Sverige 2019 

plast kg/invånare 4,7 3,7 3,6 4,46 4,8 öka 7,9 kg per invånare i Sverige 2019 

tidningar kg/invånare 38 18,2 18,7 12,26 10,3 öka 16 kg per invånare i Sverige 2019 
Källa:www.ftiab.se 

Kommunala organisationen:       

Inköpt energi i 
lokaler, värme och el 
kWh/m2 

233                  
(2009) 

178  178 188 172        
(2016) 

Minskning har skett med 20 
procent mellan 2009 och 2019. 
Omfattar verksamhetslokaler som 
ägs av Sundbybergs stad. 
Fjärrvärme 2019 : 115 kWh/m2.El 
2019 : 73 kWh/m2. Källa: 
Lokalfastigheter AB 

Andelen förnybar och 
återvunnen energi i 
stadens lokaler 

100                  
(2009) 

100 100 100 100 bevara Källa: Norrenergi AB och stadens 
elleverantör. 

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

171                  
(1995) 

149 144 141 137 120          
(2020) 

Minskningen har skett med 20 
procent mellan 1995 och 2019. 
Källa: Fastighets AB Förvaltaren. 

Andelen miljöbilar 11,4                 
(2009) 

40 50 51 51 öka Ökning har skett med nästan 40 
procent mellan 2009 och 2019. 
Omfattar stadens personbilar och 
lätta lastbilar som uppfyller 
miljökraven i definition 2007 och 
2013. Källa: miljöfordonsdiagnos. 

Koldioxidutsläpp från 
tjänsteresor med bil, 
ton/årsarbetare 

0,13       
(2010) 

0,04 0,02 0,03 0,03 minska Minskning har skett med 77 
procent mellan 2010 och 2019. 
Baseras på mängd inköpt 
drivmedel, körsträcka med hyrbil 
och bilpool samt taxiresor från 
stadens resebyrå. Arbetsfordon 
och arbetsmaskiner omfattas ej. 
Utsläpp från privata bilar som 
används i tjänsten har inte kunnat 
beräknas. 

Andelen ekologiska 
livsmedel (mätt i kr) 

16,6                 
(2011) 

31 37,8 39.1 36 50                   
(2018) 

Ökning har skett med drygt 19 
procent mellan 2011 och 2019. 
Omfattar för- och grundskolor i 
Sundbergs stad Källa: 
Måltidsservice, samhällsbyggnads- 
och serviceförvaltningen. 
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Intern kontroll 

Kommunkoncernens arbete med intern kontroll 

Intern kontroll handlar om organisationens förmåga att förutse och hantera risker för att till 
en rimlig grad försäkra sig om att uppnå en ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet, 
tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten, lag- och 
regelefterlevnad samt minskad risk för omedvetna eller medvetna fel och brister eller annat 
som kan skada förtroendet för Sundbybergs stad. Varje nämnd och bolagsstyrelse bär det 
yttersta ansvaret för en tillräcklig intern kontroll inom sitt verksamhetsområde. För att 
försäkra sig om detta ska stadens nämnder och bolag årligen genomföra en risk- och 
väsentlighetsanalys för att identifiera och bedöma väsentliga risker. Utifrån denna tas en 
internkontrollplan fram som följs upp under året i den så kallade tillsynen av intern kontroll. 
Brister som identifieras ska åtgärdas. Utöver tillsynens internkontrollplaner arbetar nämnder 
och bolag löpande med intern kontroll genom kvalitetsledningssystem, systematiskt 
kvalitetsarbete, risk- och sårbarhetsanalyser, kontrollaktiviteter, egenkontroller, rutiner och 
så vidare. 

Till 2019 togs nya modeller och anvisningar för risk- och väsentlighetsanalyser och 
internkontrollplaner fram, det vill säga processen för hur tillsyn av intern kontroll ska gå till. 
Detta integrerades i nämndernas verksamhetsplan och dess uppföljningsrapporter. De 
helägda bolagen ska behandla tillsyn av intern kontroll i affärsplanerna och dess 
uppföljningsrapporter. 

2019 års tillsyn av intern kontroll  

Stadsledningskontoret har analyserat samtliga nämnders och bolags rapportering om 
uppföljningen av 2019 års internkontrollplan. Den övergripande bilden är att nämnder och 
till viss del bolag anammat den nya modellen för tillsyn av intern kontroll där fokus ligger på 
processer ur olika perspektiv - målgrupp, medarbetare, verksamhet och ekonomi. Den tillsyn 
som skett har behandlat en mängd olika processer och risker. Ibland har nämnder och bolag 
hanterat samma eller liknande processer med olika eller liknande oönskade händelser. Dessa 
analyser visar på att välfungerande koncern- eller förvaltningsövergripande processer är 
beroende av samarbete, samverkan och kommunikation samt tydlig ansvarsfördelning och 
roller. Om detta inte finns eller inte fungerar utgör det en risk som kan leda till oönskade 
händelser. Nedan beskrivs ett urval av den tillsyn som skett och där fler än en nämnd 
och/eller bolag berörs. 

Den samlade bedömningen är att den interna kontrollen är tillfyllest men att den behöver 
fortsätta att utvecklas. 

Samverkan mellan kommunal förvaltning och bolag - Såväl Lokalfastigheter i 
Sundbyberg AB som Sundbyberg Avfall och Vatten AB har identifierat processer och risker 
som på olika sätt är kopplade till samverkan och ansvarsfördelning mellan bolagen, staden 
och i vissa fall externa aktörer. Dessa processer är bland annat kopplat till lokalförsörjning, 
säkerhet ur olika aspekter och samhällsbyggnadsprocessen. Åtgärder planeras ske under 
2020. 

Bemanning och kompetensförsörjning - Risk för kompetensbrist har identifierats hos 
förskole-, social- och arbetsmarknads- samt stadsmiljö- och tekniska nämnderna. Åtgärder 
kopplat till rekryteringsprocess, arbetssätt, ansvarsfördelning och arbetsmiljö har genomförts 
och fortsätter under 2020. 

IT/digitala miljöer - Förskolenämnden, kultur- och fritidsnämnden samt Sundbyberg 
Avfall och Vatten AB analyserade i sina internkontrollplaner risker kopplat till IT-stöd och 
digitala miljöer. Åtgärder har påbörjats och fortsätter under 2020. 
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Personuppgiftsbehandlingar - Byggnads- och tillstånds-, stadsmiljö- och tekniska, 
social- och arbetsmarknadsnämnderna samt kommunstyrelsen identifierade risker kopplade 
till hantering av personuppgifter. I de flesta fall har analyser genomförts och åtgärder har 
vidtagits eller kommer att vidtas under 2020 för att säkra hanteringen av personuppgifter. 

Systematiskt brandskyddsarbete (SBA) - Kommunstyrelsen, kultur- och 
fritidsnämnden samt Lokalfastigheter i Sundbyberg AB identifierade olika oönskade 
händelser kopplat till brister i SBA. Planerad kartläggning är inte genomförd hos 
kommunstyrelsen, medan kultur- och fritidsnämndens kartläggning visade att skriftlig rutin 
för SBA finns, följs och bedöms vara tillräcklig. Lokalfastigheter har bland annat förtydligat 
ansvarsfördelning mellan verksamhet, fastighetsägare och Lokalfastigheter för att stärka den 
interna kontrollen. 

Upphandlingsprocess - Kommunstyrelsen, stadsmiljö- och tekniska nämnden samt 
Lokalfastigheter i Sundbyberg AB har identifierat olika risker kopplat till 
upphandlingsprocessen. Central upphandlingsenhet har kartlagt upphandlingsprocessen och 
tagit fram rutiner, mallar och ansvarsbeskrivning. Därmed har den interna kontrollen för en 
del av upphandlingsprocessen stärkts vilket påverkar upphandling inom hela 
förvaltningsorganisationen och delar av bolagen. 

2.8 God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning 

Begreppet god ekonomisk hushållning har såväl ett finansiellt som ett 
verksamhetsperspektiv. I kommunallagen anges att "Kommuner och landsting ska ha en god 
ekonomisk hushållning i sin verksamhet och i sådan verksamhet som bedrivs genom andra 
juridiska personer". Medel ska användas på ett effektivt och säkert sätt, och varje generation 
ska bära kostnaderna för den service som konsumeras. Kostnader från en generation ska med 
andra ord inte skjutas över till kommande generationer. 

Det finansiella perspektivet syftar till att säkerställa en hållbar finansiell utveckling på kort 
och lång sikt för att trygga så att innevarande generation inte överför några obalanserade 
kostnader eller skulder till kommande generationer. Verksamhetsperspektivet tar sikte på 
förmågan att bedriva verksamheten på ett kostnadseffektiv och ändamålsenligt sätt. 

I Sundbybergs stad beslutar kommunfullmäktige årligen i budgeten om ekonomiska mål 
kopplat till god ekonomisk hushållning. 

Sundbybergs stads och dess bolagskoncern har bra förutsättningar för att upprätthålla en god 
ekonomisk hushållning. Kommunkoncernen har under många år haft stark ekonomi med 
goda resultat. Staden har kunnat finansiera investeringar med egna medel under en lång tid. 
Detta innebär att Sundbybergs stad inte har några externa lån (utöver koncerninternt nyttjad 
checkräkningskredit) och hittills har således investeringarna kunnat finansieras med egen 
likviditet. Staden står dock inför kraftigt ökade investeringar och fler lokalinhyrningar vilket 
måste beaktas i den fortsatta ekonomiska planeringen. 

Staden redovisar ett positivt resultat i resultaträkningen och i balanskravsresultat. Utan 
tidigare balanserade resultat enligt särskilt beslut och den extra utdelningen för att täcka 
2018-års resultat hade staden redovisat ett smärre underskott. Nämnderna redovisar samlat 
ett underskott på 20,1 mnkr vilket visar att verksamheten inte kunnat bedrivas inom 
tilldelade budgetramar. Kommunstyrelsen anser därmed att det inte föreligger god 
ekonomisk hushållning fullt ut för staden under år 2019.  Utifrån att staden är beroende av 
stora utdelningar från kommunkoncernen för att klara en budget i balans inför 2020 och 
planåren 2021-2022 så behöver arbetet fortsätta med att analysera och stärka upp den 
ekonomiska styrningen framöver. Värt att notera är dock att det finns stora värden i 
tillgångar i kommunkoncernen som helhet. 
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Kommunfullmäktiges ekonomiska mål 

Staden ska bevara sin finansiella styrka. 

Som ett mått på stadens finansiella styrka har kommunfullmäktige beslutat att kommunens 
soliditet inklusive pensionsåtagande inte ska understiga 40 procent. Utfallet per 31 augusti 
2019 var 56 procent. Prognosen är att målet kommer att uppnås under året. Det goda arbete 
som påbörjats kring det långsiktiga ekonomiska åtagande som finns inom såväl investerings- 
som driftverksamheten i staden fortsätter och inför budget 2020 måste ytterligare steg tas för 
att staden ska stå väl rustad inför detta. 

Mått Utfall 2019 Utfall 2018 

Kommunens soliditet inklusive pensionsåtagande ska inte understiga 40 procent. 53 54 

Kommentar 

Uppföljningen visar att staden uppnått målet för året. 

Staden ska ha en långsiktigt hållbar investeringsnivå. 

För att mäta om staden har en hållbar investeringsnivå har kommunfullmäktige beslutat att 
reinvesteringarna ska självfinansieras genom det utrymme som skapas av årets resultat och 
årets avskrivningar. Målet följs upp i samband med årsbokslut. Analysarbetet och 
framtagandet av handlingsalternativ för att kunna hantera kommande investeringar har 
pågått under hela året och fortsätter under 2020. 

  

Mått Utfall 2019 Utfall 2018 

Reinvesteringarna ska självfinansieras genom det utrymme som skapas av årets 
resultat och årets avskrivningar. 

Se 
kommentar 

Se 
kommentar 

Årets avskrivningar blev 134,6 mnkr och årets resultat exkl återställandet av föregående års 
negativa resultat 11,2 mnkr. Det ger sammanlagt 145,8 mnkr i utrymme för finansiering av 
reinvesteringar för 2019. Utfallet för årets reinvesteringar uppgår till 83,2 mnkr. 
Reinvesteringarna anses därmed som självfinansierade för året. 

Uppföljningen visar därmed att staden uppnått målet för året. 

Stadens ekonomiska resultat och prognoser är säkra. 

För att bedöma prognossäkerheten har kommunfullmäktige beslutat att prognossäkerheten i 
tertialrapport 2, jämfört med utfallet för helåret, ska vara högst +/- 1 procent. Uppföljning av 
målet sker i samband med årsbokslut. 

Det pågår ett arbete inom alla nämnder för att förbättra prognossäkerheten. 
Kommunstyrelsen har också inom ramen för sin uppsiktsplikt i samband med både 
tertialrapport 1 och två föreslagit att alla nämnder, utom överförmyndarnämnden och 
valnämnden ska ta fram effektiviseringsförslag och vidta åtgärder för ett noll resultat i staden 
vid slutet av 2019. 

Utifrån satt prognosdifferens i måttet kopplat till målet så uppnås inte målet, även om det i 
grunden är bra att resultatet gått från ett underskott till ett överskott. 

Mått Utfall 2019 Utfall 2018 

Prognossäkerheten i tertialrapport 2, jämfört med utfallet på helåret, ska vara högst 
+/- 1 procent. 

285% -34% 

Kommentar 

Årets resultat rensat för den extra utdelningen på 63,8 mnkr ger ett positivt resultat på 12,4. I prognosen i samband med 
tertialrapport 2 redovisades ett resultat på -22.9 mnkr för staden som helhet. 
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Årets resultat 

Kommunkoncernens resultat 

Årets resultat efter skatter och finansnetto uppgick för kommunkoncernen till 175,0 mnkr 
(587,7 mnkr). Då har koncerninterna mellanhavanden och utdelning eliminerats med -120.2 
mnkr. Resultatet utgörs av stadens resultat, koncernen Sundbybergs stadshus AB samt 
Norrenergi AB. 

Årets resultat för koncernen Sundbybergs stadshus AB uppgick till 219,0 mnkr efter skatt 
(506,1 mnkr). Koncernens intäkter uppgick till 981,9 mnkr, varav 203,4 mnkr av dessa 
kommer från fastighetsförsäljningar. 

Årets resultat för Norrenergi AB uppgick till 0 mnkr efter skatt (125,9 mnkr). Resultatet före 
bokslutsdispositioner och skatt var 192,4 mnkr (219,9 mnkr) 

Stadens resultat uppgick till 76,2 mnkr (127,4 mnkr). 

Verksamhetens intäkter har minskat med 133,5 mnkr jämfört med föregående år. De största 
avvikelserna avser intäkter från exploatering och försäljning av anläggningstillgångar. 

Verksamhetens kostnader har ökat med 83,1 mnkr jämfört med föregående år. De största 
avvikelserna avser personalkostnader inklusive pensioner, 40,1 mnkr samt köp av 
verksamhet som ökat med 60,3 mnkr. 

Stadens skatteintäkter visar en förbättring med 162,3 mnkr jämfört med föregående år och 
uppgår till 2 442,5 mnkr. För generella statsbidrag, utjämning och kommunal fastighetsavgift 
redovisas ett utfall om -144,7 mnkr. Jämfört med föregående år är det en försämring med 
109,5 mnkr. 

Finansnettot uppgår till 187,2 mnkr. I resultatet ingår bland annat utdelning från Norrenergi 
AB med 5,0 mnkr och från Sundbybergs stadshus AB med 167,3 mnkr, varav 63,8 mnkr för 
att återställa 2018-års underskott. 

Justerat för jämförelsestörande poster med 61,4 mnkr uppgick resultatet till 14,8 mnkr (-79,4 
mnkr). Posterna utgörs av exploateringsverksamhet och reavinster samt orealiserade vinster 
från kapitalförvaltning (exploateringsverksamhet 48,6 mnkr, reavinster 12,8 mnkr). 

Årets resultat 

Resultaträkning (mnkr)  Utfall 2019 Budget 2019 +/- Utfall 2018 

Verksamhetens intäkter  604,0 580,0 24,0 737,5 

Verksamhetens kostnader  -2 878,0 -2 769,5 -108,5 -2 794,9 

Avskrivningar  -134,6 -136,3 1,7 -139,9 

Verksamhetens nettokostnader  -2 408,7 -2 325,8 -82,9 -2 197,4 

Skatteintäkter  2 442,5 2 440,6 1,9 2 280,1 

Generella statsbidrag och utjämning  -144,7 -175,6 30,9 -35,2 

Verksamhetens resultat  -110,9 -60,8 -50,1 47,6 

Finansiella intäkter  207,3 117,8 89,5 107,1 

Finansiella kostnader  -20,1 -29,0 8,9 -27,3 

Resultat efter finansiella poster  76,2 28,0 48,2 127,4 

      

Extraordinära poster (netto)  0,0 0,0 0,0 0,0 

Resultat  76,2 28,0 48,2 127,4 
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Förklaringsposter till resultatet mnkr 

Budgeterat resultat 28,0 

Nettounderskott nämndernas verksamhet -20,1 

Volymkompensation till nämnderna -9,2 

Ökade skatteintäkter och utjämning 32,8 

Extra utdelning 63,8 

Reavinster kapitalförvaltningen 12,8 

Finansnettot, övrigt 21,8 

Pensionskostnader -24,8 

Exploateringsersättningar -27,4 

Övrigt finansen -1,5 

Årets resultat i resultaträkningen 76,2 

  

Kapitalförvaltning och pensioner 

Kapitalförvaltningen är avsedd att trygga delar av stadens framtida pensionsutbetalningar. 
Kapitalförvaltningen regleras genom stadens finanspolicy, vilken begränsar risktagande 
genom mål och ramar för hanteringen. Marknadsvärdet uppgick per 31 december till 233,6 
mnkr. Marknadsvärdet har ökat med 19,5 mnkr jämfört med föregående år. Under den tid 
som förvaltningen funnits, 1999–2019, har en genomsnittlig värdeutveckling om 7 procent 
uppnåtts. Från och med 2019 redovisas finansiella anläggningstillgångar till marknadsvärde 
istället för anskaffningsvärde. 

Stadens totala pensionsförpliktelser, som återstår att finansiera efter avdrag för 
kapitalförvaltningen, uppgår till 666,7 mnkr. Konsolideringsgraden, dvs den andel av 
pensionsförpliktelser som täcks av medel i egna förvaltade pensionsmedel, är per den 31 
december 2019 25,9 procent. 

Kapitalförvaltning (miljoner kronor) Marknadsvärde 2019 Marknadsvärde 2018 

Räntebärande 160,1 148,3 

Svenska aktier 65,7 61,7 

Utländska aktier 7,7 4,1 

Nedskrivning   

Summa 233,6 214,1 

 

Pensionsåtagande (miljoner kronor) 2019 2018 

Avsättning 299,7 251,9 

Ansvarsförbindelse 600,6 629,4 

Placerade medel -233,6 -207,8 

Återlånade medel 666,7 673,5 

Aktualiseringsgrad i procent 96% 96% 
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Kassaflöde och finansiering 

Stadens kassaflöde uppgick till -0,1 mnkr (0,1 mnkr) under året. Från den löpande 
verksamheten har ett positivt resultat om 203,6 mnkr (199,7 mnkr) genererats, vilket 
bidragit till att finansiera stadens investeringar. Kassaflödet från investeringsverksamheten 
uppgick till -349,7 mnkr (-184,3 mnkr) och finansverksamheten 146,0 mnkr (-15,4 mnkr). 

Checkkrediten var vid årets utgång utnyttjad med -316,7 mnkr, vilket är en ökning med 127,8 
mnkr jämfört samma tidpunkt föregående år. Långfristiga skulder har ökat med 18,2 mnkr. 
Förändringen avser ökade exploateringsersättningar. Stadens likvida medel uppgick per den 
31 december 2019 till 0,2 mnkr. 

Stadens finansiella riskexponering är begränsad. I dagsläget har staden inga lån och därmed 
har det inte funnits behov av att uppta eventuella instrument för att säkra upplåning, varför 
staden inte innehar några så kallade derivat. Stadens utnyttjande av sin rörelsekredit hos 
banken är begränsad. Sammantaget medför det utifrån ett  skuldperspektiv att den 
finansiella risken för staden är låg. 

Kommunens samlade borgensåtagande har minskat och uppgick vid utgången av året till 
2 493,5 mnkr (2 527,2 mnkr). Majoriteten av borgensåtaganden är utställda till stadens egna 
bolag Sundbybergs stadshus AB (1 200,0 mnkr) och Fastighets AB Förvaltaren (1 129,4 
mnkr). Risken i stadens borgensåtagande bedöms som låg. 

En del av stadens finansiella riskexponering kommer av kapitalförvaltning. Staden har valt 
att placera medel för att möta del av stadens pensionsåtagande. Denna kapitalförvaltning 
utgör en del av stadens tillgångar i balansräkningen. Kapitalförvaltningen regleras genom 
stadens finanspolicy, vilken begränsar risktagandet genom mål och ramar för hanteringen.  

Resultatutjämningsreserv (RUR) 

Sedan 2011 har kommuner och landsting möjlighet att tillämpa RUR. En förutsättning för att 
RUR ska få tillämpas är att riktlinjer för god ekonomisk hushållning även omfattar 
hanteringen av RUR. Reserven får under vissa förutsättningar byggas upp utifrån positivt 
resultat och får disponeras vid negativ konjunkturcykel. Sundbybergs stad har för närvarande 
valt att inte anta riktlinjer för resultatutjämningsreserv. 

2.9 Balanskravsresultat 

Balanskrav 

Kravet på en ekonomi i balans innebär att kommunens intäkter ska överstiga kostnaderna 
varje enskilt år. Syftet med balanskravet är att visa att en kommun inte lever över sina 
tillgångar. Ett underskott mot balanskravet måste återställas inom de tre kommande 
budgetåren. Enligt regelverket ska realisationsvinster som inte utgör en del av den löpande 
verksamheten avräknas mot balanskravet. Med andra ord får realisationsvinster och andra 
jämförelsestörande poster av engångskaraktär inte användas för att finansiera löpande 
verksamhet. Resultatet enligt balanskravet ska visa om staden har uppfyllt lagens krav på en 
ekonomi i balans. 

2018 redovisade staden ett negativt balanskravsresultat på 63,8 mnkr. 

Årets resultat enligt balanskravets definition uppgick till 74,9 mnkr. Balanskravsresultatet är 
justerat med 11,5 mnkr vilket avser ianspråktagande av tidigare reserverat eget kapital. Det 
var i årsredovisningen för 2015 som 11,5 mnkr reserverades för kommande kostnader 
avseende ökade lönekostnader till följ av stadens tillväxt år 2017–2019. Balanskravet 
avseende år 2019 är uppnått samt 2018 års negativa resultat är återställt genom en 
extrautdelning från Sundbybergs stadshus AB. 
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Balanskravsutredning (mnkr) 2019 2018 2017 2016 

Årets resultat 76,2 127,4 236,2 63,8 

- Realisationer, anläggningstillgångar 0,0 -192,2 -0,2 -0,3 

+/- Realisationer, kapitalförvaltning -10,4 -1,4 -1,66 -1,7 

+/- Nedskrivning/återföring, kapitalförvaltning -2,4 2,4 0,0 0,0 

+ Övriga jämförelsestörande poster 0,0 0,0 0,0 0,0 

Årets resultat efter balanskravsjusteringar 63,4 -63,8 234,3 61,8 

Ianspråktagande av reserverat eget kapital 11,5    

     

Balanskravsresultat 74,9 -63,8 234,3 61,8 

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

2.10 Väsentliga personalförhållanden 

Sundbybergs stad fortsätter att utvecklas och förändras utifrån den långsiktiga planen för 
kommunen och dess invånare. Yttre faktorer och utvecklingen i samhället påverkar oss som 
arbetsgivare, där det råder fortsatt stark konkurrens om arbetskraft. 
Kompetensförsörjningsfrågorna är därför en strategisk fråga för att klara verksamheten, 
vilket ställer krav på ett utvecklat medarbetarskap och chefs- och ledarskap. 

Antal anställda har den senaste tioårsperioden ökat stadigt, med drygt 30 %, för att 2019 vara 
2 393 (2 330) medarbetare eller 2 295 (2 225) årsarbetare. Andel medarbetare som arbetar 
heltid fortsätter öka, från en redan hög nivå, vilket är i linje med målsättningen att kunna 
erbjuda heltid till alla. Även om det långsiktiga behovet av kompetens för att omhänderta 
stadens tillväxt bedöms fortsätta öka under överskådlig tid, är prognosen för antal anställda 
svårbedömd och inte linjär. Utvecklingen är beroende av fler faktorer, som exempelvis på 
vilket sätt service till Sundbybergs invånare levereras och stadens förmåga att ta tillvara 
digitaliseringens möjligheter till ett förändrat, mer personal- och kompetenseffektivt, 
arbetssätt. 

Sundbybergs stad har under året byggt vidare på den utstakade vägen som uttrycks i 
riktlinjen för arbetsgivarstrategiska frågor med syfte att behålla, attrahera, rekrytera, och 
utveckla kompetenta och engagerade medarbetare. Steg har tagits under 2019 för att fortsätta 
utveckla långsiktigt hållbar systematik i de HR-relaterade frågorna. 
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Sjukfrånvaro 

Den totala sjukfrånvaron 2019 har en fortsatt positiv utveckling och är 6,04 procent av total 
arbetad tid (6,13 procent). Den positiva utvecklingen förklaras främst med uthållighet i det 
systematiska arbetsmiljöarbetet samt i rehabiliteringsarbetet. Långtidssjukfrånvaron visar en 
stabil, med marginell förbättring. Det långsiktiga målet är att nå en total sjukfrånvaro om 
högst 5 procent. 

  2019 2018 2017 2016 

Sjukfrånvaro i % av arbetad tid 6,04 6,13 6,29 6,46 

Andel långtidsfrånvaro (>60 dgr) 34,25 34,32 35,88 34,2 

Sjukfrånvaro kvinnor 6,57 6,75 6,9 7,05 

Sjukfrånvaro män 4,3 4,14 4,28 4,53 

Sjukfrånvaro - 29 år 4,35 5,56 5,05 5,77 

Sjukfrånvaro 30 - 49 år 5,31 5,36 5,31 5,92 

Sjukfrånvaro 50 - år 7,34 7,17 7,75 7,21 

Tabellen visar total sjukfrånvarotid i relation till den sammanlagda 
ordinarie arbetstiden i form av sju nyckeltal för åren 2016-2019. 

  

 
Diagrammet ovan visar den totala sjukfrånvaron i procent av arbetat tid för respektive månad januari-december 2019 i 
jämförelse med 2018. 

Nämnd 2019 2018 2017 2016 

Grundskole och gymnasienämnd 5,32 4,92 4,73 5,77 

Förskolenämnd 7,46 8,38 9,47 9,17 

Kultur- och fritidsnämnden 4,19 5,67 4,35 4,82 

Social och arbetsmarknadsnämnd 4,71 5,55 5,86 5,21 

Kommunstyrelsen + överförmyndarnämnd 4,27 6,17 3,37 2,51 

Stadsmiljö- och servicenämnd 5,59 5,83 5,98 4,77 

Äldrenämnd 7,37 6,23 6,69 7,88 

Tabellen visar den totala sjukfrånvaron i förhållande till total ordinarie arbetstid i procent per 
nämnd för tidsperioden 2016-2019. 
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Kompetensförsörjning och kompetensutveckling 

Kompetensförsörjningsfrågorna är en fortsatt strategisk fråga. Förmåga att 
kompetensförsörja verksamheten är avgörande och består av flera försörjningskanaler, 
såsom att attrahera och rekrytera medarbetare, men minst lika viktigt är det att behålla och 
utveckla befintliga anställda. I behållaperspektivet är en god arbetsmiljö, bra arbetsvillkor 
och ett utvecklat ledarskap förutsättningar för att lyckas, där årshjulet för HR-arbetet är ett 
stöd i systematiken vad gäller planering och uppföljning. 

 

Personalstruktur 

Antalet tillsvidareanställda har ökat med 77 anställda och gruppen visstidsanställda minskar 
med 11 jämfört med föregående år, vilket innebär att andelen tillsvidareanställningar ökar 
och motsvarar 92 procent 2019. 

Andelen heltidsanställda månadsavlönade har ökat till 85,2 procent (84,5 procent). Andelen 
heltidsanställda tillsvidareanställda har ökat till 87,2 procent (86,9 procent). 

Den kollektivavtalade överenskommelsen om heltid som norm innebär en utmaning i 
bemanningen av vissa verksamheter, men där utvecklingen ändå är positiv från en redan hög 
nivå. Målet är att år 2021 nå så nära 100 procent heltidsanställda som möjligt. 

Medelåldern bland samtliga månadsanställda är jämfört med föregående år oförändrat 46 år 
(46 år). Åldersgruppen 40-49 år är fortsatt störst med 25 procent (25 procent). 
Könsfördelningen är något förändrad mot föregående år, 22,4 procent (22,2 procent) män 
respektive 77,6 procent (77,8 procent) kvinnor. 

Medelåldern hos stadens chefer är fortsatt 52 år (52 år). Andelen män som är chefer har ökat 
till 33 procent (29 procent) och andelen kvinnor är 67 procent (71 procent), vilket betyder att 
skillnaden i chefskollektivets könsfördelning jämfört den totala personalsammansättningen 
ökar. Av de 12 chefer i stadsledande befattningar, förvaltningschefer och avdelningschefer, är 
medelåldern 52 år och andelen kvinnor 50 procent (57 procent). 

 

 

 

 

 

 

 

Medelantal anställda, kön, ålder etc. 
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Anställnings-
form/ grupp 

Tillsvidareanställda 
% av 
tillsvidare-
anställda 

Visstidsanställda 
% av 
månads-
avlönade 

 Kvinnor Män Total  Kvinnor Män Total  

Heltid 1 513 407 1 920 87,19 83 42 125 85,17 

Deltid 75-99 % 150 34 184 8,35 15 4 19 8,45 

Deltid -74 % 64 34 98 4,45 39 16 55 6,37 

Total 1 727 475 2 202 100,00 137 62 199 100,00 

  

Ledarskap 

Strategin för att utveckla ledarskapet består av två huvudsakliga delar, ett ledarprogram för 
att utveckla ledarkompetenserna (UL) samt chefens verktygslåda med syfte att introducera 
nya chefer samt löpande fylla på med nödvändiga kunskaper. Under hösten 2019 startade 
ledarprogrammet upp och två chefsgrupper inledde sin utbildning. Samtliga chefer omfattas 
av ledarprogrammet där utbildningsgrupper fortsätter att startas upp successivt. 

Effekten av utvecklingsinsatserna följs systematiskt upp dels genom en årlig 
medarbetarundersökning (HME) samt dels i det enskilda chefssamtalet. Syftet är att kunna 
rikta relevanta insatser för utveckling utifrån ett individuellt perspektiv såväl som utifrån ett 
organisatoriskt/kollektivt perspektiv. 

 

 
I 2019 års medarbetarundersökning visar delområde Ledarskap på ett oförändrat resultat, 
med en indexerad nivå om 75 (75). Effekten av ledarprogrammet är för tidigt för att få 
genomslag på resultatet, men kommer att följas över tid. Det långsiktiga målet är att nå en 
nivå om lägst 80. 

Ett stödjande mentorprogram i samarbete med fyra andra kommuner i Stockholmsregionen 
kompletterar erbjudandet för stadens chefer, för lärande och erfarenhetsutbyte. 

Under året har det genomförts fyra Ledarforum med olika aktuella teman. Ledarforum är 
den struktur som staden har för ledningskommunikation med stadens alla chefer. Syftet med 
dessa sammankomster är att delge information, utbyta erfarenheter och skapa delaktighet i 
chefskollektivet kring gemensamma, viktiga och aktuella frågor i staden. 

Medarbetarskap 

Stadens framtagna förhållningssätt fortsätter att vara ett medel för att nå stadens vision 
2030. Förhållningssättet har integrerats i det löpande arbetet, såsom i medarbetarsamtalet, i 
stadens lönekriterier samt i den gemensamma introduktionen av nyanställda. Ett stödjande 
dialogmaterial finns även tillgängligt för chefer att använda tillsammans med medarbetarna 
vid ytterligare behov.  Den stadsgemensamma medarbetarintroduktionen för nyanställda 
genomfördes vid fyra tillfällen under året. Syftet är att utifrån ett hela-staden perspektiv ge 
en introduktion till Sundbyberg, både som stad och arbetsgivare och tydliggöra vad som 
förväntas och vad som erbjuds. 
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Medarbetarundersökningen visar med en tillförlitligt hög svarsfrekvens om 81 procent (85) 
att medarbetarna fortsatt vill vara med och påverka förbättringsarbetet. Det långsiktiga 
övergripande målet för staden är ett HME-index (Hållbart Medarbetar Engagemang) om 
minst 80, där resultatet 2019 om 78 är på samma nivå som föregående år. Spridningen 
mellan olika verksamheter är relativt stort, vilket understryker vikten av att 
förbättringsarbetet behöver ske lokalt med hög grad av delaktighet. Metodstöd har tagits 
fram för att underlätta det lokala arbetet med handlingsplaner tillsammans med 
medarbetarna i förbättringsarbetet. 

Det övergripande resultatet för staden 2019 visar på att de tidigare identifierade 
utvecklingsområdena, ledarskap samt arbetsmiljöområdet, är fortsatt aktuella. 

 
Utveckling HME över tid i index, samt i jämförelse med andra kommuner (år 2015 finns dock inget resultat för HME 
registrerat i Kolada). 

Personalförsörjning 

Personalomsättningen har minskat jämfört med föregående år och var 11,75 procent 
(exklusive pensionsavgångar och verksamhetsövergång), vilket motsvarar 258 personer. 
Motsvarande siffra från föregående år var 13,39 procent och 287 personer. Staden 
rekryterade 323 tillsvidareanställda under 2019 (353), vilket är en minskning mot föregående 
år till följd av lägre personalomsättning och färre antal pensionsavgångar. 

Antalet anställda som gått i pension har minskat 2019 till 26 anställda (38), varav 21 kvinnor 
och 5 män. Den politiska inriktningen i Sverige är att det ska finnas möjlighet till ett förlängt 
arbetsliv. Antal anställda som väljer att arbeta efter 65 år i olika omfattning och 
anställningsformer är 119 personer år 2019 (105). Antal medarbetare som väljer att kvarstå i 
sin tillsvidareanställning efter 65 år är 33 (29) personer. Utvecklingen jämfört med 
föregående år innebär därmed att fler personer väljer att kvarstå längre i anställning. 

Vad gäller faktisk arbetad tid, så har den minskat till 76 procent (77 procent) mellan 2019 och 
2018. Timavlönade har minskat och motsvarar 2019 ca 204,7 helårsarbeten (215,4) och deras 
andel av all arbetad tid har också minskat till 10,17 procent (10,75). Fyllnadstiden har 
minskat till att motsvara 6,2 helårsarbeten (7,9) och även övertidsuttaget är lägre, 9,82 
helårsarbeten (10,7). 
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Diagrammet visar hur arbetstiden fördelats under 2019. 
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2.11 Förväntad utveckling 

I stadens budget för 2020 har mål och uppdrag i högre utsträckning än tidigare kopplats till 
arbetet med Agenda 2030 och de tre hållbarhetsbegreppen, ekologisk, social och ekonomisk 
hållbarhet. Ytterligare steg kommer att tas inför budget 2021. 

Budgeten för 2020 och planen för åren 2021-2022 innebär att verksamhetens 
nettokostnader, det vill säga verksamhetens intäkter minus verksamhetens kostnader 
inklusive avskrivningar inte täcks av nettot av skatteintäkter och inkomst-
/kostnadsutjämning. Stadens skatteintäkter bedöms öka till följd av befolkningsökning och 
skatteunderlagets utveckling, men samtidigt ökar stadens andel av bidrag till det kommunala 
utjämningssystemet, vilket innebär att staden betalar mer i bidrag till andra kommuner. 

För en budget i balans för 2020 krävs utdelning från kommunkoncernen med 160 mnkr. 
Planåret 2021 ser i stort sett likadant ut, medan utdelningen bedöms kunna minska under 
planperiodens sista år 2023. 

Samtliga nämnder har i budgeten för 2020 fått i uppdrag av kommunfullmäktige att bedriva 
verksamheten inom de angivna målen och ekonomiska ramarna. Det är utmanande, inte 
minst utifrån att nämndernas driftresultat totalt visade ett underskott på 20,1 mnkr för 2019. 

Staden står också inför omfattande investeringsnivåer då stora stadsutvecklingsprojekt 
kommer in genomförandefas och därmed belastar likviditeten. De senaste årens 
investeringar gör också avtryck i nivån på avskrivningskostnaderna och ser man på 
planperioden beräknas avskrivningskostnaden att öka med närmare 50 mnkr. 

Nya redovisningsregler på det kommunala området gör också att staden inte som tidigare 
kan matcha till exempel exploateringsintäkter mot kommande avskrivningskostnader. Det 
blir förutom en negativ resultatpåverkan en pedagogisk utmaning framöver att förklara vad 
som döljer sig bakom årets resultat. Balanskravet som gör gällande att ett underskott ett 
enskilt år måste återställas inom de kommande tre åren kommer här också att vara ett en 
utmaning. 

Konjunkturens utveckling kommer förstås att ha en långtgående inverkan på de ekonomiska 
förutsättningarna i staden och om skatteunderlaget utvecklas långsammare än behoven finns 
förväntan på staten att skjuta till ytterligare medel till kommunerna. 

  

Budget och plan för 2020-2022 (mnkr) Budget 2020 Plan 2021 Plan 2022 

Verksamhetens intäkter* 535,7 535,7 535,7 

Verksamhetens kostnader -2 969,2 -3 030,1 -3 076,7 

Avskrivningar -148,4 -169,9 -183,6 

Verksamhetens nettokostnader -2 581,9 -2 664,2 -2 724,6 

Skatteintäkter 2 578,9 2 698,8 2 852,0 

Generella statsbidrag och utjämning -153,9 -193,5 -168,5 

Finansiella intäkter 185,0 189,5 72,0 

-varav utdelning fr koncernbolag 179,0 183,5 66,0 

Finansiella kostnader -28,1 -30,6 -30,9 

Årets resultat 0,0 0,0 0,0 
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3 Driftredovisning 

3.1 Driftredovisning 

Nämnderna och kommunstyrelsens resultat för året, exklusive finansförvaltningen, uppgick 
till -20,1 mnkr. Motsvarande resultat föregående år var 41,1 mnkr. 

Överskott redovisas inom kommunstyrelsen (9,8 mnkr), kultur- och fritidsnämnden (2,0 
mnkr), stadsmiljö- och tekniska nämnden (1,7 mnkr), överförmyndarnämnden (0,9 mnkr) 
och valnämnden (1,3 mnkr). 

Grundskole- och gymnasienämnden redovisar ett underskott på 23,7 mnkr. Underskottet 
beror främst på ökade kostnader för gymnasieelever samt ökade kostnader för tilläggsbelopp, 
elever i special- och resursskolor samt för skolskjutsar. Förskolenämndens underskott på 7,7 
mnkr beror främst på högre kostnader till följd av att fler barn går i annan regi.  

Äldrenämnden redovisar ett underskott på 2,2 mnkr.  

Byggnads- och tillståndsnämnden visar ett underskott på 2,0 mnkr. Underskottet beror till 
största del på ökade kostnader för bostadsanpassningsbidrag.  

 

Nämndernas resultat beskrivs utförligare i respektive nämnds verksamhetsberättelse. 

 

Resultat nämnder (mnkr) Intäkt 
Brutto-
kostnad 

Netto-
kostnad 

Kommun-
bidrag 

Volym-
kompen-

sation 
Resultat 

Kommunstyrelsen 291,0 -441,6 -150,7 160,5 0,0 9,8 

Grundskole- och gymnasienämnden 128,5 -836,2 -707,8 667,7 16,3 -23,7 

Förskolenämnden 45,4 -441,6 -396,2 386,8 1,7 -7,7 

Äldrenämnden 85,9 -458,4 -372,4 370,2 0,0 -2,2 

Social- och arbetsmarknadsnämnden 158,5 -665,6 -507,1 505,8 1,3 0,0 

Kultur- och fritidsnämnden 33,3 -172,5 -139,2 141,2 0,0 2,0 

Stadsmiljö- och tekniska nämnden 125,9 -265,5 -139,6 129,2 12,1 1,7 

Byggnad och tillståndsnämnden 15,3 -22,0 -6,7 4,7 0,0 -2,0 

Valnämnden 1,1 -1,8 -0,7 2,0 0,0 1,3 

Överförmyndarnämnden 1,0 -3,9 -2,9 3,8 0,0 0,9 

Revisionen 0,0 -2,0 -2,0 1,9 0,0 -0,1 

Totalt 885,9 -3 311,1 -2 425,2 2 373,7 31,4 -20,1 

Finansförvaltningen      96,3 

Totalt staden      76,2 
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3.2 Skatteintäkter och utjämning 

Stadens skatteintäkter uppgick för 2019 till 2 442,5 mnkr och innebar en ökning med 162,3 
mnkr eller 7 procent från året innan. Utfallet blev 1,9 mnkr högre än budgeterat. 

Generella statsbidrag och utjämning uppgick till -144,7 mnkr. Dessa består av intäkter från 
utjämningssystemet om 97,4 mnkr, extra statsbidrag från staten om 17,8 mnkr, kommunal 
fastighetsavgift om 53,9 mnkr och kostnadsutjämningsavgift och LSS utjämningsavgift om -
313,8 mnkr. Avvikelsen mot budget är 30,9 mnkr. 

Befolkningens struktur har förändrats i förhållande till övriga kommuners struktur i riket. 
Det gör att staden erhåller mindre från inkomstutjämningen och dessutom betalar in mer i 
kostnadsutjämningen och LSS utjämningen. 
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4 Investeringsredovisning 

Kommunkoncernens investeringsverksamhet 

Årets investeringsbudget för staden uppgick till 482,6 mnkr. Av dessa medel förbrukades 
under året 342,3 mnkr, vilket motsvarar 71 procent av stadens investeringsbudget. Det 
motsvarar en differens på 140,3 mnkr. Föregående år var förbrukningsgraden av stadens 
investeringsbudget 62 procent. Förbrukningsgraden påverkar stadens likviditetsplanering 
och framtida upplåningsbehov. 

Den största differensen finns inom stadsmiljö och tekniska nämnden, som också har cirka 80 
procent av stadens totala investeringsbudget. De största differenserna återfinns inom stadens 
lokalprojekt Sundbybergs IP (29,1 mnkr) och Kvarnkullen (16,0 mnkr) samt inom 
infrastrukturprojekten Rissneleden Hallonbergen (11,7 mnkr) och Tvärbanan Rissne torg-
Artillerivägen (20,3 mnkr). Differenserna beror till allra största del på att de entreprenader 
som ligger till grund för budget inte har kommit igång eller inte har utförts i den takt som 
planerats. Nämnda projekt står för 77,1 av nämndens totala differens på 113,9 mnkr. 

Av stadens återstående nämnder står kommunstyrelsen för merparten av resterande 
investeringsbudget (14 procent) där 79 procent av budgeten förbrukades. Inom ramen har 
flera omfördelningar gjorts för att möta förändringar i behoven under året. Avvikelserna på 
kommunstyrelsen kan bland annat förklaras utifrån att vissa stadsutvecklingsprojekt inte 
utförts i planerad takt, såsom Madendalen/Enköpingsvägen (3,9 mnkr) och 
centrumutveckling Ör (3,5 mnkr) samt att Nya stadskärnan fått ett lägre utfall på grund av 
förändrade redovisningsregler. Övriga nämnder har främst investeringar i inventarier med 
undantag för kultur- och fritidsnämnden där även upprustningar gjorts på Milot samt i nytt 
sportgolv i Rissne sporthall. 

Inom bolagskoncernen fortsätter arbetet med att renovera fastighetsbeståndet. Samtidigt 
planerar koncernen för ett flertal nyproducerade hyresrätter. Sundbybergs stad står inför en 
kraftig befolkningstillväxt vilket även innebär stora investeringar i nya VA-ledningar och 
sopsugsanläggningar kommande år. Infrastruktur för vatten och avfall är en av de första 
byggstenarna i exploateringsprocessen och VA- och avfallsverksamheten står därför inför 
stora investeringar framöver. Årets investeringar i fastigheter och fastighetsinventarier 
uppgick till 367 mnkr. Sundbyberg Avfall och Vatten AB:s investeringsvolym för året uppgick 
till 78 mnkr. 

  

Investeringar 

Nämnd Utfall 2019 Budget 2019 
Differens 

2019 
Förbrukat (%) 

Stadsmiljö- och teknisk nämnd 275,0 388,9 113,9 71 % 

Kommunstyrelsen 54,7 69,3 14,6 79 % 

Kultur- och fritidsnämnd 8,5 13,8 5,3 61 % 

Förskolenämnd 0,7 3,3 2,6 22 % 

Social- och arbetsmarknadsnämnd 0,1 2,9 2,8 4 % 

Äldrenämnd 0,9 2,4 1,5 39 % 

Grundskole- och gymnasienämnd 1,2 2,0 0,8 59 % 

Byggnads- och tillståndsnämnd 1,2 0,0 -1,2 N/A 

Summa investeringar 342,3 482,6 140,3 71 % 
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Större projekt under året (mnkr) Utfall 2019 

Stadsutvecklingsprojekt Ursviks västra delar 51,0 

Kavallerivägen/Rissneleden 42,0 

Förskolan Kaplanen 33,1 

Stadsutvecklingsprojekt Hallonbergen-Ör 
- Fördelat på tio projekt 

20,4 

Stadsutvecklingsprojekt Tvärbanan-Rissne 
- Fördelat på två projekt 

15,0 

Förskolan Kvarnkullen 11,0 

Nya stadskärnan 10,8 

Planerat underhåll 10,8 
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5 Nämndernas och bolagens verksamhet 

5.1 Kommunstyrelsen 

Verksamhetsidé 

Kommunstyrelsen ansvarar för styrning, ledning, uppföljning och för att ha uppsikt över 
stadens verksamheter och strategiska frågor. Direkt under kommunstyrelsens ansvar ligger 
översikts- och detaljplanering, exploaterings-frågor, näringsliv, kommunikation, 
arbetsgivarfrågor, ekonomi, miljösamordning samt utveckling av folkhälsan och den lokala 
demokratin. 

Verksamhetsåret 2019 

Kommunstyrelsens driftsbudget för 2019 uppgick till 160,5 mnkr. Kommunstyrelsen 
redovisar ett utfall för året på 150,7 mnkr vilket är en positiv avvikelse med 9,8 mnkr. Av 
resultatet sår fastighetsverksamheten för 4,9 mnkr och samtidigt som resterande verksamhet 
också redovisar en positiv avvikelse om 4,9 mnkr. 

Personalkostnader visar en positiv avvikelse mot budget vilket beror på vakanser och 
framskjutna rekryteringar inom flera av stadsledningskontorets avdelningar. Vakanser och 
framskjutna rekryteringar påverkar även övriga driftskostnader på så vis att löpande 
verksamhet har fått omprioriteras under året. Övriga driftskostnader visar därför ett 
överskott för 2019. 

Konsultkostnaderna visar en negativ avvikelse mot budget för 2019 och kan först och främst 
härledas till att upphandlingsenheten har varit under uppbyggnad 2019 där konsulter 
succesivt ersatts av fast anställd personal. På planenheten har flera utredningar i samband 
med detaljplaner i stadens stadsutvecklingsprojekt genomförts men ännu inte fakturerats 
vidare till extern part. 

Överskottet för verksamheten lokaler och fastigheter beror dels på att 
avskrivningskostnaderna varit lägre än budgeterat på grund av att avskrivningsmodellen 
förändrats under året. Utöver detta har finansieringsmodellen för stadens vindkraftverk 
förändrats vilket gav ett överskott på 2,0 mnkr. 

Kostnaderna för driften av stadens lokaler har istället blivit högre än budgeterat. De högre 
driftskostnaderna har till stor del kompenserats med lägre kostnader för inhyrda lokaler på 
grund av ej uppförda förskole-paviljonger. 

Uppföljning av ekonomiskt utfall 

Resultaträkning (mnkr) Utfall 2019 
Budget 

2019 
Diff. 2019 Utfall 2018 

Verksamhetens intäkter 299,5 294,4 5,1 315,5 

Verksamhetens kostnader -450,1 -494,9 4,8 -474,2 

Verksamhetens nettokostnader -150,7 -160,5 4,8 -158,7 

Kommunbidrag 160,5 160,5 0,0 157,1 

Volymersättning/kompensation 0,0 0,0 0,0 0,0 

Resultat 9,8 0,0 9,8 -1,6 
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Verksamhetsområden (mnkr) Utfall 2019 
Budget 

2019 
Diff. 2019 Utfall 2018 

Stadsdirektör  -19,1   -18,6   -0,5   -39,1  

Kommunikationsavdelningen  -10,9   -11,7   0,8   -11,4  

Kommunalråd  -6,1   -5,9   -0,2   -3,4  

Politiska sekreterare  -5,7   -7,3   1,6   -7,4  

KF/KS/Utskott  -9,7   -8,0   -1,7   -10,0  

Stadskansliet  -6,9   -6,7   -0,2   -6,8  

Näringslivsavdelningen  -4,9   -3,3   -1,6   -3,3  

HR-avdelningen  -20,4   -21,9   1,5   -21,4  

Trygghets- och säkerhetsavdelningen  -25,7   -30,1   4,4   -25,8  

Ekonomi- och kvalitetsutvecklingsavdelningen  -29,3   -33,0   3,7   -21,3  

Stadsbyggnadsavdelningen  -18,1   -15,4   -2,7   -16,8  

Fastigheter och lokaler 6,3 1,4 4,9 7,8 

Verksamhetens nettokostnader -150,7 -160,5 9,8 -158,7 

5.2 Grundskole- och gymnasienämnden 

Verksamhetsidé 

Grundskole- och gymnasienämnden ansvarar för grundskola, särskola, förskoleklass och 
fritidshem. Därutöver ansvarar nämnden för kommunens uppgifter inom 
gymnasieverksamheten i form av gymnasieskola och gymnasiesärskola. 

Verksamhetsåret 2019 

Grundskole- och gymnasienämnden redovisar ett negativt utfall för 2019 på -23,7 mnkr. Vid 
föregående årsbokslut visade nämnden ett negativt resultat om -15,8 mnkr. 

Avvikelsen för nämndens budget för köp av externa platser, egna kommunala volymer, 
tilläggsbelopp samt kostnader för skolskjuts är - 14,6 mnkr av de -23,7 mnkr. De olika 
delarna är: Kostnaderna för gymnasieelever är 2,5 mnkr dyrare än budget, beroende på att 
det finns ett flertal elevplatser som är dyrare än normalsnittets programpriser t.ex 
introduktionsprogram. Skolskjutsarna är 2,3 mnkr dyrare än budgeterat. Budgeten är lagd på 
lägre priser än de nya avtalspriserna. Kostnader för särskilt stöd i form av bedömda 
personliga tilläggsbelopp och elever som är placerade i resurs- och specialskolor är 17,1 mnkr 
dyrare än budgeterat. Särskolans kostnader är 5,9 mnkr lägre än budgeterat och genererar 
alltså ett överskott. Inom skolpeng grundskola/fritids blir det ett överskott på ca 1,4 mnkr på 
grund av något färre elever än antal i budget. 

Central förvaltning visar en negativ avvikelse på -0,5 mnkr som till största del beror på 
felbudgeterade interna kostnader. Elevhälsan visar en positiv avvikelse på 0,1 mnkr på grund 
av personalkostnader som blivit lägre än budgeterat. Globala visar ett mindre underskott på -
0,2 mnkr beroende på personalkostnadsökningar. 

De kommunala grundskolorna visar tillsammans på en negativ avvikelse på -3,2 mnkr. De 
enheter som har underskott har haft svårt att få en ekonomi i balans på grund av en 
kombination av höga personal- och lokalkostnader samt att vissa klasser har ett lågt 
delningstal på grund av byte av skola till årskurs 4 och 7. 
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St:Martins gymnasium visar på en negativ avvikelse på -5,3 mnkr beroende på en 
kombination av dyra lokaler för delar av gymnasiet och ett lågt elevunderlag för vissa 
program. En utredning av S:t Martins gymnasium har genomförts och beslut att stänga 
program med lågt söktryck har tagits av nämnden. Genom att minska personalen tidigt är 
underskottet inte högre än 5,3 mnkr. Att avsluta gymnasieprogram ger en eftersläpning vad 
gäller kostnader. Den utökning av program som genomförts under hösten har varit 
framgångsrik. S:t Martins budget ska vara i balans till 2021/2022. 

 

Uppföljning av ekonomiskt utfall 

Resultaträkning (mnkr) Utfall 2019 
Budget 

2019 
Diff. 2019 Utfall 2018 

Verksamhetens intäkter 128,5 102,1 26,5 125,2 

Verksamhetens kostnader -836,2 -786,0 -50,2 -788,2 

Verksamhetens nettokostnader -707,6 -683,9 -23,7 -663,1 

Kommunbidrag 667,6 667,6 0,0 627,0 

Volymersättning/kompensation 16,3 16,3 0,0 21,1 

Resultat -23,7 0,0 -23,7 -15,0 

 

Verksamhetsområden (mnkr) Utfall 2019 
Budget 

2019 
Diff. 2019 Utfall 2018 

Grundskolan -525,2 -503,8 -21,4 -488,0 

Grundsärskolan -23,7 -32,7 9,0 -23,7 

Gymnasium -134,1 -126,0 -8,1 -127,0 

Gymnasiesärskolan -11,6 -9,4 -2,2 -11,3 

Centrala poster, myndighet -13,0 -11,9 -1,1 -13,1 

Verksamhetens nettokostnader -707,6 -683,9 -23,7 -663,1 

5.3 Förskolenämnden 

Verksamhetsidé 

Förskolenämnden ansvarar för förskoleverksamhet i form av förskola, pedagogisk omsorg 
och öppen förskola för barn i åldrarna ett till sex år. Nämnden ger även tillstånd och bidrag 
till enskild förskoleverksamhet och enskild pedagogisk omsorg samt utövar tillsyn över den. I 
staden finns 13 fristående förskolor. 

De kommunala förskolorna består av 28 förskolor, fördelade på 9 enheter. Varje enhet drivs 
av en förskolechef och minst en biträdande förskolechef. Utöver förskolorna finns inom 
nämndens ansvarsområde öppen förskola, familjedaghem, heldygnsomsorg och en 
finsktalande förskola utifrån att Sundbyberg är finskt förvaltningsområde. 

Verksamheterna ska erbjuda förskola samt pedagogisk omsorg med utgångspunkt ur modern 
forskning på vetenskaplig grund och med hög kvalité och likvärdighet. Förskolan ska ge barn 
utbildning och omsorg med hög kvalité där respekt för de mänskliga rättigheterna förmedlas 
och förankras samt med respekt för de grundläggande demokratiska värderingar som 
samhället vilar på. 
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Var och en som verkar inom förskolan ska främja aktning för varje människas egenvärde och 
respekt för vår gemensamma miljö. Förskolan ska främja förståelsen för andra människor 
och förmåga till inlevelse samt säkerställa att barn samt deras vårdnadshavare får det de 
enligt lag och styrdokument har rätt till 

Verksamhetsåret 2019 

Förskolenämnden redovisar ett negativt utfall för 2019 på -7,7 mnkr. Vid föregående års 
bokslut visade nämnden ett positivt utfall på 2,4 mnkr. Nämnden redovisar högre intäkter än 
budgeterat med 12,9 mnkr vilket beror på att barnomsorgsavgifterna är något högre än 
budgeterat och momsåtersökningen är för lågt budgeterad. Bidragen för nystartsjobb och 
extratjänster är inte budgeterade alls, de har gett högre lönekostnader men bidrag och 
lönekostnader tar ut varandra. Avvikelsen i verksamhetens kostnader på -20,6 mnkr består 
av högre kostnader för köp av platser från annan regi. Procentandelen barn som går i annan 
regi har ökat mot budgeterat, det ger en volymminskning i den egna kommunala regin. De 
barn som går i annan regi kostar mer i utbetalning då lokalersättning utgår för dessa barn 
som ger en kostnadsökning inom "köp av plats". Nämnden har totalt haft 12 fler barn (i snitt 
under året) än beräkningen i budget. Dessa två händelser ger ett underskott på -4,8 mnkr. 

Central förvaltning redovisar ett positivt resultat på 1,2 mnkr. Avvikelsen beror på lägre 
personalkostnader, lägre avskrivning och räntekostnader samt lägre driftskostnader i form av 
kompetensutveckling, konsultkostnader och övriga inköp. 

Stadens förskolor redovisar ett totalt underskott för helåret. Stadens förskolor redovisar ett 
gemensamt negativt resultat på -4,0 mnkr. Det är ett flertal förskolor som inte lyckats att 
minska personalstyrkan till ett lägre barnantal under hösten. Andra enheter har haft ökade 
volymer under våren som medfört att de klarat att kompensera för minskade barngrupper på 
hösten, de täcker då till viss del andra förskolors negativa resultat. Verksamheten dagbarn-
vårdarna går med underskott då de har för få barn för att täcka upp för de kostnader de har. 

 

Uppföljning av ekonomiskt utfall 

Resultaträkning (mnkr) Utfall 2019 
Budget 

2019 
Diff. 2019 Utfall 2018 

Verksamhetens intäkter 45,4 32,5 13,0 45,2 

Verksamhetens kostnader -441,6 -421,0 -20,6 -430,7 

Verksamhetens nettokostnader -396,2 -388,5 -7,7 -385,5 

Kommunbidrag 386,8 386,8 0,0 386 

Volymersättning/kompensation 1,7 1,7 0,0 1,9 

Resultat -7,7 0,0 -7,7 2,4 

 

 

Verksamhetsområden (mnkr) Utfall 2019 
Budget 

2019 
Diff. 2019 Utfall 2018 

Förskolan -382,4 -373,2 -9,1 -373,7 

Centrala poster, myndighet -13,8 -15,3 1,4 -11,8 

Verksamhetens nettokostnader -396,2 -388,5 -7,7 -385,5 
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5.4 Äldrenämnden 

Verksamhetsidé 

Med stöd i äldrenämndens ledord trygghet, integritet, god hälsa/välbefinnande, inflytande 
och självständighet samt stadens vision har äldreförvaltningen formulerat nedanstående 
verksamhetsidé. 

"Äldreförvaltningen i Sundbybergs stad erbjuder stöd, service, omsorg och vård med 
människans bästa i fokus". 

Verksamhetsåret 2019 

Det sammanlagda resultatet 2019 för äldrenämndens verksamheter visar ett underskott på 
2,2 mnkr vilket är en stor förbättring jämfört med resultatet för 2018 som uppgick till ett 
underskott på 22,2 mnkr. En del av det förbättrade resultatet jämfört med 2018 utgörs av en 
extraordinär engångsintäkt på 9,5 mnkr. Resultatet 2019 (exklusive extraordinär intäkt) 
uppgår till ett underskott på 11,7 mnkr. Jämfört med resultatet för 2018 innebär 
bokslutsresultat 2019 (exklusive extraordinär intäkt) en resultatförbättring på 10,5 mnkr. 
Bokslutsresultatet om 11,7 mnkr ska också jämföras med prognos för 2019 som uppgick till 
ett underskott på 13,8 mnkr. Även här visas ett förbättrat resultat jämfört med prognos på 2,1 
mnkr. Förbättringen i bokslut jämfört med prognos är till största del ett resultat av ett 
gemensamt arbete från alla berörda medarbetare inom boenden och korttidsverksamhet i 
egen regi. 

Den främsta anledningen till nämndens underskott 11,7 mnkr (exklusive extraordinär intäkt) 
är i huvudsak ökade volymer vad gäller köp av såväl externa LOV-platser som köp av externa 
äldreboendeplatser för personer med speciella behov (beslut i nämndens individutskott) 
samt ökat köp av utförda hemtjänsttimmar. Äldrenämnden har en mycket liten påverkan på 
ovan nämnda faktorer då såväl hemtjänst som äldreboende är lagstadgad verksamhet som 
styrs utifrån den enskildes behov. 

Vidare redovisar äldreboendena i egen regi ett underskott bland annat beroende på låg 
beläggning under en stor del av året. Åtgärder har vidtagits under året för att komma i 
balans. 

Uppföljning av ekonomiskt utfall 

Resultaträkning (mnkr) Utfall 2019 
Budget 

2019 
Diff. 2019 Utfall 2018 

Verksamhetens intäkter 85,9 75,3 10,7 80,6 

Verksamhetens kostnader -458,4 -445,5 -142,9 -463,6 

Verksamhetens nettokostnader -372,4 -370,2 -2,2 -383,0 

Kommunbidrag 370,2 370,2 0,0 357,0 

Volymersättning/kompensation 0,0 0,0 0,0 3,8 

Resultat -2,2 0,0 -2,2 -22,2 
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Verksamhetsområden (mnkr) Utfall 2019 
Budget 

2019 
Diff. 2019 Utfall 2018 

Vård och omsorg om äldre  -1,0   -2,4   1,4  -0,2 

Riksfärdtjänst  -0,8   -0,9   0,0  -0,9 

Äldrenämnd  -0,8   -0,8   0,0  -1,6 

Övrig politisk verksamhet äldrenämnd  -1,4   -1,4   0,0  -1,6 

Hemtjänst i ordinärt boende  -96,3   -91,8   -4,5  -96,8 

Korttidsboende  -18,4   -18,8   0,5  -18,1 

Dagverksamhet  -4,7   -6,1   1,4  -5,7 

Särskilt boende  -222,3   -211,2   -11,1  -220,8 

Öppen verksamhet  -11,4   -11,9   0,4  -12,0 

Övriga insatser i ordinärt boende  -1,3   -1,1   -0,2  -1,7 

Särskilt boende funktionsnedsättning  -1,2   -1,2   0,0  -1,1 

Särskilda satsningar  0,1   0,0   0,1  -0,4 

Ledning äldre  -12,9   -22,6   9,7  -22,1 

Verksamhetens nettokostnader  -372,4   -370,2   -2,2  -383,0 

5.5 Social- och arbetsmarknadsnämnden 

Verksamhetsidé 

Nämndens verksamhetsidé sammanfattar vad nämndens verksamheter gör, varför nämnden 
finns till och för vilka målgrupper. I korthet utgår verksamhetsidén från nyttan för nämndens 
målgrupper och de behov verksamheterna fyller. 

Nämnden erbjuder rätt stöd eller utbildning vid rätt tidpunkt från rätt instans vilket stärker 
individens möjligheter till ett självständigt liv. Nämnden verkar för att individer och familjer 
får ett stöd som gör att de kan leva ett självständigt liv, bland annat genom att stärka sin 
ställning i arbets- och samhällslivet. Kommuninvånare ges stöd till förändring och till att ta 
ett eget ansvar för sina liv. Alla bemöts respektfullt och med tydlig information samt ges 
möjlighet till inflytande. 

 Individuellt utformat stöd enligt lagstiftning och de budgetramar som beslutats 
 Vi agerar snabbt och korrekt 
 Våra verksamheter skapar hållbara resultat 
 Vi är kostnadseffektiva 

Verksamhetsåret 2019 

Social- och arbetsmarknadsnämnden redovisar ett resultat enligt budget, vilket 
överensstämmer med tidigare prognoser. Vuxenutbildningen redovisar ett bättre resultat än 
tidigare prognoser vilket främst avser högre statliga intäkter än beräknat. Avdelningen 
funktionshinder redovisar ett sämre resultat än tidigare prognoser vilket beror på ett ökat 
antal brukare inom personlig assistans. 

Intäkterna är 15,3 mnkr högre än budget, varav 15,1 mnkr avser olika typer av bidrag. Av 
dessa är 1,8 mnkr ökade momsintäkter kopplat till volymökningarna, 1,0 mnkr intäkter från 
Försäkringskassan för personlig assistans. Resterande 12,3 mnkr består dels av kvarvarande 
statsbidrag inom vuxenutbildningen avseende 2018 samt tidigare års reserverade och 
numera återredovisade projektmedel som lagts in i resultatet.  
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Ersättningen för extratjänster är också högre än budgeterat samt 2019 års statsbidrag 
avseende vuxenutbildning. Dessutom är bidragen för statligt finansierade projekt högre än 
budgeterat vilket bland annat beror på att medel beslutats och fördelats under året. 

Kostnaderna är också högre än budgeterat vilket i huvudsak avser kostnaderna för köp av 
verksamhet som överstiger budget med 20,9 mnkr. Största avvikelsen jämfört med budget 
avser kostnader för köpta insatser inom barn och unga samt inom beroende och 
socialpsykiatri. 

Konsultkostnader och inhyrd personal överstiger budget med 3,9 mnkr, då 
myndighetsutövningen har haft ett visst fortsatt behov av erfarna konsulter. Årets kostnad är 
dock drygt 9 mnkr lägre än utfallet 2018. 

Kostnaderna för bidrag understiger budgeterade, vilket främst beror på 5,9 mnkr lägre 
kostnader för ekonomiskt bistånd än budgeterat. 

 

Uppföljning av ekonomiskt utfall 

Resultaträkning (mnkr) Utfall 2019 
Budget 

2019 
Diff. 2019 Utfall 2018 

Verksamhetens intäkter 158,6 143,3 15,3 137,6 

Verksamhetens kostnader -665,7 -650,4 -15,3 -637,1 

Verksamhetens nettokostnader -507,1 -507,1 0,0 -499,5 

Kommunbidrag 505,8 505,8 0,0 489,4 

Volymersättning/kompensation 1,3 1,3 0,0 11,1 

Resultat  0,0   0,0   0,0  1,0 

 

Verksamhetsområden (mnkr) Utfall 2019 
Budget 

2019 
Diff. 2019 Utfall 2018 

Övergripande inklusive nämnd  -11,6   -23,6   12,0  -25,1 

Stöd och utveckling  -15,8   -16,7   0,9  -13,3 

Myndighetsavdelningen  -316,6   -296,0   -20,5  -290,5 

Vuxenutbildning  -35,1   -37,3   2,2  -43,9 

Arbetsmarknad och integration  -15,2   -18,9   3,7  -14,1 

Funktionshinder  -112,9   -114,5   1,7  -112,6 

Verksamhetens nettokostnader  -507,1   -507,1   0,0  -499,5 
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5.6 Kultur- och fritidsnämnden 

Verksamhetsidé 

Kultur- och fritidsnämnden möjliggör meningsfull fritid och möten mellan människor för de 
som bor och vistas i Sundbyberg. 

”Kärnan i kultur- och fritidsverksamheterna i Sundbyberg är att skapa platser för mänskliga 
möten. Sundbybergare möts på biblioteken, på fritidsgårdarna, i kursverksamheterna, i 
motionsspåret, på idrottsanläggningarna och i föreningslivet. 

Närhet och tillgänglighet till dessa mötesplatser är kvaliteter för de som besöker, arbetar eller 
bor i staden. Kultur- och fritidsverksamheterna i staden är viktiga i arbetet med att stärka 
den demokratiska utvecklingen i samhället, integrationen och folkhälsan samt för att 
stimulera till lärande och medskapande.” 

Verksamhetsåret 2019 

Kultur- och fritidsnämnden visar ett överskott på 2,0 mnkr för år 2019. 

Den främsta orsaken till överskottet är lägre personalkostnader än budgeterat. Förvaltningen 
har haft svårigheter att rekrytera personal som planerat. Även sjukskrivningar bidrar till 
överskottet. Den lägre kostnaden motsvarar cirka 3,0 tjänster. 

Enheterna visar avvikelser på mellan -0,1 mnkr och + 0,9 mnkr jämfört med budget. 

Intäkterna blev totalt 0,6 mnkr högre än budgeterat. Statsbidrag från Kulturrådet till projekt 
Stärkta bibliotek, som genomförs i samarbete med Solna bibliotek, gav en ökad intäkt på 0,5 
mnkr. Avgifterna i simhallen översteg budget med 1,0 mnkr. Minskat deltagarantal inom 
dansstudion under år 2018 gav helårseffekt 2019 för avgiftsintäkterna. Uthyrningen av 
gymnastiksalar till kommunala och fristående skolor gav lägre intäkter än budgeterat. 

Kostnaderna blev totalt 1,4 mnkr lägre än budget främst beroende på lägre 
personalkostnader. Kapitaltjänstkostnaderna uppgick inte till budgeterad nivå i och med att 
några planerade investeringsprojekt inte genomfördes under året. Kostnaderna ökade för 
bidrag till föreningar då aktivitetsbidragen utökats och bidrag gavs även till föreningar som 
anordnade lovverksamhet.  

  

Uppföljning av ekonomiskt utfall 

Resultaträkning (mnkr) Utfall 2019 
Budget 

2019 
Diff. 2019 Utfall 2018 

Verksamhetens intäkter 33,3 32,7 0,6 30,4 

Verksamhetens kostnader -172,5 -173,9 1,4 -166,7 

Verksamhetens nettokostnader -139,2 -141,2 2,0 -136,4 

Kommunbidrag 141,2 141,2 0,0 130,7 

Volymersättning/kompensation  0,0   0,0   0,0  6,8 

Resultat  2,0   0,0   2,0  1,1 
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Verksamhetsområden (mnkr) Utfall 2019 
Budget 

2019 
Diff. 2019 Utfall 2018 

Politisk verksamhet  -1,5   -1,8   0,3  -1,6 

Central förvaltning  -5,5   -6,1   0,5  -5,8 

Enheter:     

Bibliotek, skolbibliotek  -26,2   -26,1   -0,1  -25,6 

Kultur, musikskola, Allaktivitetshus, konst  -27,9   -27,8   -0,1  -25,7 

Fritidsgårdar, fältsekreterare, ungdomsmottagning  -19,1   -20,0   0,9  -18,5 

Idrottsanläggningar  -35,2   -35,5   0,3  -36,6 

Simhall  -13,7   -14,5   0,8  -13,6 

Bidrag till föreningar (kultur, fritid, idrott, studieorg.)  -10,0   -9,4   -0,6  -8,8 

Verksamhetens nettokostnader  -139,2   -141,2   2,0  -136,4 

5.7 Stadsmiljö- och tekniska nämnden 

Verksamhetsidé 

Utifrån kundernas behov och med fokus på service ska nämnden utveckla, utföra och förvalta 
för ett fungerande, hälsosamt och välskött Sundbyberg, nu och i framtiden. 

Verksamhetsåret 2019 

Stadsmiljö- och tekniska nämndens resultat 2019 är 1,7 mnkr. Nämndens totala intäkter är 
125,9 mnkr, vilket är 6,3 mnkr högre än budgeterat.  Nämndens totala kostnader är 265,5 
mnkr, vilket är 4,8 mnkr högre än budget. 
 

Uppföljning av ekonomiskt utfall 

Resultaträkning (mnkr) Utfall 2019 
Budget 

2019 
Diff. 2019 Utfall 2018 

Verksamhetens intäkter  125,9   119,7   6,3  129,0 

Verksamhetens kostnader  -265,5   -260,7   -4,8  -259,8 

Verksamhetens nettokostnader  -139,6   -141,1   1,4  -130,8 

Kommunbidrag  129,2   129,2   0,0  125,8 

Volymersättning/kompensation  12,1   11,9   0,2  0,7 

Resultat  1,7   0,0   1,7  -4,3 
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Verksamhetsområden (mnkr) Utfall 2019 
Budget 

2019 
Diff. 2019 Utfall 2018 

Projekt  0,1   0,0   0,1   -0,7  

Digitalisering och service  -8,4   -11,1   2,7   -10,9  

Måltid  -50,5   -49,1   -1,4   -49,9  

Ledning  -3,5   -2,6   -0,9   -2,9  

Förvaltningsstab  -3,8   -4,0   0,2   -3,9  

Nämnd  -1,8   -1,0   -0,8   -2,1  

Tekniska   -71,8   -73,3   1,4   -53,2  

Verksamhetens nettokostnader  -139,6   -141,1   1,3   -123,8  

5.8 Byggnads- och tillståndsnämnden 

Verksamhetsidé 

Utifrån kundernas behov och med fokus på service ska nämnden utveckla, utföra, förvalta 
och bedriva tillsyn för ett fungerande, hälsosamt och vackert Sundbyberg, nu och i framtiden. 

Verksamhetsåret 2019 

Resultatet för byggnads- och tillståndsnämnden avseende 2019 är 2,0 mnkr mindre än 
budget. 

Nämndens totala intäkter för 2019 är 15,3 mnkr, vilket är i nivå med budget. Intäkterna för 
bygglov och markupplåtelser är högre än budgeterat främst beroende på att fler stora bygglov 
än förväntat har kunnat faktureras under året. Även intäkterna för livsmedelstillsyn och 
alkohol- och tobakstillsyn är högre än förväntat. Däremot är intäkterna för 
miljöbalkstillsynen lägre än budgeterat för året. Det beror på att introduktionen av 
ärendehanteringssystemet Castor, som används av verksamheterna livsmedelskontroll, 
hälsoskydd och miljötillsyn, tagit mer tid ifrån ordinarie handläggning än planerat. 

De totala kostnaderna är 22,0 mnkr vilket är 2,2 mnkr högre än budget. Kostnaderna för 
bostadsanpassningsbidrag är 1,8 mnkr högre än årets budget och står för största andelen av 
nämndens underskott. Kostnaderna för bostadsanpassningsbidrag är även betydligt högre än 
de var under 2018. Antalet ansökningar och omfattningen av anpassningarna varierar 
mycket under och mellan åren och är därför svåra att prognostisera. 

 

Uppföljning av ekonomiskt utfall 

Resultaträkning (mnkr) Utfall 2019 
Budget 

2019 
Diff. 2019 Utfall 2018 

Verksamhetens intäkter  15,3   15,2   0,1  12,9 

Verksamhetens kostnader  -22,0   -19,9   -2,2  21,8 

Verksamhetens nettokostnader  -6,7   -4,7   -2,0  -8,9 

Kommunbidrag  4,7   4,7   0,0  5,8 

Volymersättning/kompensation  0,0   0,0   0,0  0,0 

Resultat  -2,0   0,0   -2,0  -3,1 
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Verksamhetsområden (mnkr) Utfall 2019 
Budget 

2019 
Diff. 2019 Utfall 2018 

Bygglov  -0,7   0,0   -0,7   -1,9  

Trafik  -3,6   -2,2   -1,4   -4,4  

Miljö  -0,1   -0,1   0,0   -0,1  

Nämnd  -1,0   -1,0   0,0   -1,2  

Ledning  -0,3   -0,3   0,0   -0,3  

Förvaltningsstab  -1,0   -1,1   0,1   -0,9  

Verksamhetens nettokostnader  -6,7   -4,7   -2,0   -8,9  

5.9 Valnämnden 

Verksamhetsidé 

Valnämnden i Sundbyberg är den lokala valmyndigheten. Nämnden genomför de allmänna 
valen på lokal nivå och EU-valet. Nämnden ser bland annat till att det finns vallokaler och 
röstmottagare samt svarar för förtidsröstningen. Att arbeta för att öka valdeltagandet är en 
av nämndens uppgifter. Vid sidan om den lokala valmyndigheten finns en regional och en 
central valmyndighet. 

Verksamhetsåret 2019 

Valnämnden redovisar en positiv avvikelse mot budget med 1,3 mnkr 2019. Det positiva 
resultatet förklaras främst med kraftigt minskade personalkostnader på grund av sjukdom, 
en åtstramning av antalet röstmottagare i valdistrikten samt ett något begränsande 
öppethållande av förtidsröstningslokaler. Vidare har nya krav på "valsedelsbås" kunnat 
tillgodoses genom stadens Jobbcentrums eget arbete med återvunnet material. Slutligen har 
statens bidrag utgått med ett högre belopp än budgeterat. 

Under 2019 har nämnden sammanträtt vid fem tillfällen. Under året hölls val till 
Europaparlamentet den 26 maj 2019. Nämnden höll också öppet för förtidsröstning rörande 
omvalet till kommunfullmäktige i Falun den 5 april 2019. Valresultatet har vunnit laga kraft. 

PostNord AB har engagerats för att sköta upphämtning, förvaring, sortering och distribution 
av förtidsröster. PostNord AB är den enda leverantören som marknadsför tjänsten. 

Under året hölls EU-val. Valresultatet har vunnit laga kraft och inga större incidenter har 
noterats, vilket visar att den interna verksamhetskontrollen är god. Stickprov har också visat 
att rätt lön betalas ut till rätt valarbetare samt att leverantörsfakturor betalats i tid och med 
rätt belopp. 

Uppföljning av ekonomiskt utfall 

Resultaträkning (mnkr) Utfall 2019 
Budget 

2019 
Diff. 2019 Utfall 2018 

Verksamhetens intäkter 1,1 0,8 0,3 0,9 

Verksamhetens kostnader -1,8 -2,8 1,0 -3,0 

Verksamhetens nettokostnader -0,7 -2,0 1,3 -2,1 

Kommunbidrag 2,0 2,0 0,0 2,3 

Resultat 1,3 0,0 1,3 0,2 
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5.10 Överförmyndarnämnden 

Verksamhetsidé 

Överförmyndarnämnden ansvarar för att fullgöra stadens uppgifter i överförmyndarfrågor, 
besluta om förordnande av förvaltare och gode män samt att utöva tillsyn över deras 
verksam-het. 

Verksamhetsåret 2019 

Överförmyndarnämndens resultat för år 2019 visar ett överskott om 0,9 mnkr. Under året 
har det skett en kraftig minskning av ensamkommande flyktingbarn som Migrationsverket 
placerat i staden. Kostnaderna för arvoden till gode män har därmed också minskat påtagligt. 
En handläggartjänst har hållits vakant under året och har sedan dragits in. 

Nämnden har som ett fullmäktigemål att i egen regi utbilda ställföreträdarna (gode män och 
förvaltare). Målet har tolkats som att det handlar om att erbjuda utbildning då gällande 
rättspraxis inte medger ett entledigande av de som inte närvarar. 

Förutom den mycket omfattande handbok som finns upplagd på nämndens hemsida, har 
ställföreträdaren erbjudits två kurskvällar under året: en rörande redovisning och 
förmynderskapsjuridik samt en rörande neuropsykiatri. Ett tiotal ställföreträdare från staden 
har närvarat vid respektive tillfälle. Målet bedöms som uppfyllt. 

Nämnden har som eget mål att före midsommar bli klar med granskningen av 
årsräkningarna rörande ställföreträdarnas förvaltning av huvudmännens medel under 
föregående år. Målet uppfylldes. 

Under året har nämnden sammanträtt vid fem tillfällen. 

Genom att granska de årsräkningar som gode män och förvaltare årligen ska lämna in ges 
nämnden möjlighet att uppdaga eventuella oegentligheter. All erfarenhet visar att 
möjligheten att reda ut oklarheter avtar med tiden. Under våren vidtogs därför särskilda 
ansträngningar i syfte att genomföra granskningen så snabbt som möjligt. 

Uppföljning av verksamheten har gjorts i enighet med nämndens internkontrollplan. Inga 
avvikelser finns att rapportera. 

Uppföljning av ekonomiskt utfall 

Resultaträkning (mnkr) Utfall 2019 
Budget 

2019 
Diff. 2019 Utfall 2018 

Verksamhetens intäkter 1,0 1,0 0,0 1,2 

Verksamhetens kostnader -3,9 -4,8 0,9 -4,0 

Verksamhetens nettokostnader -2,9 -3,8 0,9 -2,7 

Kommunbidrag 3,8 3,8 0,0 2,8 

Resultat 0,9 0,0 0,9 0,1 
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5.11 Revisionen 

Revisorerna granskar stadens och nämndernas verksamheter på uppdrag av 
kommunfullmäktige. 

Granskningar genomförda revisionsåret 2019: 

 Granskning av byggnads och tillståndsnämndens hantering och uppföljning av 
bostadsanpassningsbidrag 

 Granskning av ekonomi- och verksamhetsstyrningen inom grundskole- och 
gymnasienämnden 

 Granskning av äldrenämndens samt social- och arbetsmarknadsnämndens 
uppföljning av externa utförare 

 Granskning av efterlevnaden av dataskyddsförordningen GDPR 
 Granskning av stadens nyttjande av statsbidrag och EU-bidrag 
 Granskning av förskolenämndens tillsyn av fristående förskolor 
 Förstudie om stadens upphandlingsarbete 
 Förstudie om det systematiska arbetsmiljöarbetet 
 Granskning av den interna kontrollen 
 Granskning av delårsbokslut 
 Granskning av årsbokslut 

Uppföljning av ekonomiskt utfall 

Resultaträkning (mnkr) Utfall 2019 
Budget 

2019 
Diff. 2019 Utfall 2018 

Verksamhetens intäkter 0,0 0,0 0,0 0 

Verksamhetens kostnader -2,0 -1,9 -0,1 -1,7 

Verksamhetens nettokostnader -2,0 -1,9 -0,1 -1,7 

Kommunbidrag 1,9 1,9 0,0 1,9 

Resultat -0,1 0,0 -0,1 0,2 

5.12 Koncernen Sundbybergs stadshus AB 

Koncernens resultat före skatt uppgår till 237 mkr, en ökning med 42 mkr jämfört med 
budget (195 mkr). Ökningen förklaras främst av den externa försäljningen av fastigheterna 
Muraren 9 och Basaren 1 från ett av dotterdotterbolagen till Lokalfastigheter i Sundbyberg 
AB. Fastighets AB Förvaltaren hade budgeterat en försäljning av en del av fastigheten 
Sundbyberg 2:79 i Ursvik (52 mkr). Den är framflyttad och bedöms ske under år 2020. 
Resultatet för Lokalfastigheter i Sundbyberg AB (-17 mkr) är lägre än budgeterat (93 mkr), då 
budgeten inkluderade ett högre ersättningsbelopp från staden. 

Uppföljning av ekonomiskt utfall 

Koncernen Sundbybergs stadshus AB (mnkr) 2019 2018 

Periodens resultat före skatt 237 521 

Omsättning 970 943 

Balansomslutning 6 514 6 894 

Likvida medel 804 1 320 

Eget kapital 4 062 4 010 

Soliditet 62% 58% 
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Sundbybergs stadshus AB (mnkr) 2019 2018 

Periodens resultat före skatt 1 903 

Omsättning 4 4 

Balansomslutning 973 1 238 

Likvida medel 178 452 

Eget kapital 963 1 129 

Soliditet 99% 91% 

 

Fastighets AB Förvaltaren (mnkr) 2019 2018 

Periodens resultat före skatt 50 590 

Omsättning 716 730 

Balansomslutning 5 396 5 720 

Likvida medel 369 623 

Eget kapital 3 297 3 264 

Soliditet 61% 57% 

 

Lokalfastigheter i Sundbyberg AB (mnkr) 2019 2018 

Periodens resultat före skatt -16,7 -86,3 

Omsättning 180,3 154,3 

Balansomslutning 208,8 306,6 

Likvida medel 106,7 183,3 

Eget kapital 72,3 88,1 

Soliditet 34% 29% 

 

Sundbyberg Avfall och Vatten AB (mnkr) 2019 2018 

Periodens resultat före skatt 0,5 -0,6 

Omsättning 115,9 101,9 

Balansomslutning  426,7   355,2  

Likvida medel  41,9   48,4  

Eget kapital  6,7   6,3  

Soliditet 1,6% 1,8% 

 

Sundbybergs stadsnätsbolag AB (mnkr) 2019 2018 

Periodens resultat före skatt  3,5   2,1  

Omsättning  31,9   34,7  

Balansomslutning  49,3   52,8  

Likvida medel  0   0  

Eget kapital  21,8   22,3  

Soliditet 44,2% 42,2% 
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Sundbybergs Bredband AB (mnkr) 2019 2018 

Periodens resultat före skatt  3,5   5,4  

Omsättning  30,6   35,4  

Balansomslutning  38,4   37  

Likvida medel  22,2   20,4  

Eget kapital  19,4   19,3  

Soliditet 50,6% 52,2% 

5.13 Norrenergi AB 

Norrenergi AB, med säte i Solna, är ett lokalt energibolag som verkar i Solna, Sundbyberg, 
Danderyd och Bromma. Norrenergi förser fler än 100 000 invånare med fjärrvärme, samt ett 
antal stora företag även med fjärrkyla. Norrenergis bidrag till en hållbar samhällsutveckling 
handlar om att på affärsmässig grund fortsätta utveckla värme och kyla i kretslopp och ta ett 
genuint ansvar för människor i vår omvärld. 

Norrenergi AB ägs till 2/3 av Solna stad och till 1/3 av Sundbyberg stad. Bolaget ska äga, 
förvalta och utveckla verksamheter med inriktning mot värme, kyla och energiförsörjning, 
teknik och miljövård, särskilt innefattande; 

- Produktion, köp, distribution och försäljning av fjärrvärme och övriga nyttigheter som 
hänförs till värmeproduktionsprocessen inom kommunerna och till angränsande områden. 

- Försäljning av s k energitjänster inom bolagets kompetensområde. 

- Produktion, köp, distribution och försäljning av kyla inom kommunerna och till 
angränsande områden. 

- Förebyggande-, utvecklande-, rådgivande- och utbildande arbete inom energi- och 
miljövårdsområdet. 

Bolaget ska även tillhandahålla kommunerna underlag för och medverka i planering och 
utredning i frågor rörande kommunernas och regionens framtida energiförsörjning. Detta 
innefattar planering för att möta pågående och framtida befolkningsmässiga expansion i 
Solna och Sundbyberg samt eventuella förändrade miljökrav. Bolaget ska drivas på 
affärsmässig grund och tillhandahålla kunderna fjärrvärme, fjärrkyla m.m. till 
konkurrenskraftiga priser inom ramen för högt ställda miljökrav. Bolaget ska medverka till 
att kommunernas energi- och miljöpolitiska målsättning uppnås. 

Uppföljning av ekonomiskt utfall 

Försäljningen av fjärrvärme uppgick under året till 731 326 (745 829) tkr inklusive 
anslutningsavgifter. Försäljningsvolymen uppgick till 981 (1 002) GWh. De minskade 
intäkterna för fjärrvärme är i huvudsak relaterat till februari och mars som var två varma 
månader jämfört med ett normalår och 2018. 

Försäljningen av fjärrkyla uppgick till 39 111 (44 534) tkr. Den minskade försäljningen 62 
(76) GWh hänför sig till att sommaren 2019 var betydligt svalare jämfört med sommaren 
2018. 

Övriga intäkter uppgick under året till 30 499 (28 552) tkr. Övriga intäkter hänför sig främst 
till tvingande omläggning av ledningar som bekostas av kund. 
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Försäljningen av fjärrvärme har tillgodosetts genom egen produktion vid Solnaverket och 
Sundbybergsverket, samt genom inköp från Stockholm Exergi via Hagastationen. 
Fjärrvärmeproduktionen slutade på 1 042 (1 068) GWh och fjärrkylproduktionen på 66 (80) 
GWh. 

Norrenergi verkar fortsatt i en expansiv region vilket också har märkts de senaste åren på 
marknadsutvecklingen. 2019 tecknades nya fjärrvärmekontrakt motsvarande 8,0 GWh i 
helårsleverans. Nivån är lägre än tidigare år och beror främst på att planerade försäljningar 
blivit framflyttade i tiden. Nedgången i försäljning under 2019 ses inte som bestående utan 
försäljningstakten framöver beräknas vara i nivå med tidigare år, dvs 10 – 12 GWh. 
Sammantaget betyder det att Norrenergis totala leverans av fjärrvärme i stort sett är konstant 
även med hänsyn tagen till den energieffektivisering som pågår och som Norrenergi med 
hjälp av information och olika tjänster medverkar till. För fjärrkylan var motsvarande 
kontrakterad volym 2,6 GWh. 

Under 2019 har bolaget arbetat fram en ny strategisk utvecklingsplan som löper åren 2020–
2023. Planen, som beslutats i styrelsen, omfattar sju strategier: Expandera vår affär, Stärka 
varumärket, Optimerad drift och underhåll genom datadriven analys, Skapa framtidens 
arbetsplats, Skapa affärsmässig och konkurrenskraftig samhällsnytta, Optimera värme och 
kyla i kretslopp tillsammans med våra kunder samt Driva samverkan med våra 
ägarkommuner. Till de olika strategierna framarbetas konkreta aktiviteter som genomförs 
under planens löptid. 

Uppföljning av ekonomiskt utfall 

Resultaträkning (mnkr) 2019 2018 

Periodens resultat före skatt 42,0 163,3 

Omsättning 801,7 819,7 

Balansomslutning 1 868,2 1 807,9 

Likvida medel 138,6 102,1 

Eget kapital 202,6 217,6 

Soliditet 60,4% 56,4% 

5.14 Norrvatten 

Resultatet för 2019 uppgick till 4,9 mnkr (4,3 mnkr) vilket överstiger det budgeterade 
resultat på 1,5 mnkr. Främsta orsakerna till det positiva resultatet är lägre kostnader för 
personal och räntor. 

Årets balanskravsresultat uppgår till 4,9 mnkr (4,3 mnkr). Soliditeten ligger kvar på en nivå i 
linje med målsättningen för förbundet, soliditeten är 15,2 % (16,8%). 

Under året har en majoritet av de verksamhetsmässiga målen, som fullmäktige fastställde i 
budget och verksamhetsplan för 2019–2021, uppfyllts. De finansiella målen uppnåddes 
genom att resultatet utföll bättre än budget, vilket förklaras av ett stort positivt räntenetto 
och en pensionsutbetalning. 

Norrvatten debiterade 51 miljoner m3 dricksvatten under året som gick. Det är 2 miljoner m3 
mindre än 2018 då den varma våren och sommaren ledde till en rekordhög förbrukning. Det 
är dock en ökning jämfört med 2016 och 2017. Norrvattens produktionsläge var stabilt hela 
2019, mycket tack vare att det aldrig blev någon ihållande värme. Under 18 dagar 2019 var 
produktionen högre än Norrvattens uthålliga produktionskapacitet. 

Den överlägset viktigaste frågan för Norrvatten är att bygga ut produktionskapaciteten och 
reningen. Under året drevs två förstudier för att ta fram förslag på hur vattenproduktionen 
kan byggas ut för att möta en ökande vattenförbrukning och behovet av ytterligare rening. 
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Parallellt utreddes förutsättningar för en utökad samverkan kring produktionskapacitet med 
Stockholm Vatten och Avfall. Under 2020 genomförs kompletterade utredningar, kring 
Görvälnverkets skick och förutsättningar för samverkan med SVOA, som behövs för att 
Norrvattens styrelse ska kunna fatta ett inriktningsbeslut om framtidens vattenproduktion. 

Ett av Norrvattens största pågående ledningsnätsprojekt, ledningsförnyelsen längs 
Rotebroleden, nådde viktiga milstolpar under 2019. Projektet höjer kapaciteten och 
förbättrar leveranssäkerheten på en viktig huvudvattenledning. Under 2020 genomförs 
projektets sista etapp som innebär att 80 meter ledning läggs under E18 med den schaktfria 
metoden mikrotunnling. 

Den nya huvudvattenledningen mellan Upplands-Bro och Sigtuna driftsattes under hösten. 
Den säkerställer att de två kommunerna kan förses med vatten från två håll och förbättrar 
också leveranssäkerheten för andra medlemskommuner, vilket gör vattenleveransen mindre 
sårbar. Det som återstår av projektet är att bygga en ny tryckstegringsstation vilken beräknas 
stå färdig under 2020. 

Norrvattens säkerhetsarbete har förbättrats ytterligare. Säkerhetsplanen som togs fram 2018 
är genomförd, bland annat har områdesskydden förstärkts på flera anläggningar. Alla 
Norrvattens medarbetare har genomgått en säkerhetsprövning. Säkerhetsskyddsavtal har 
upprättats med identifierade leverantörer och deras personal har säkerhetsprövats. 

Norrvatten är i ett skede med behov att investera i verksamheten för att rusta upp vattenverk 
och ledningsnät. Därtill ställs nya krav på säkerhetsskydd och dricksvattenkvalitet. 
Regionens snabba expansion och utbyggnad i infrastruktur leder till att Norrvatten måste 
utöka kapaciteten och anpassa investeringarna till medlemskommunernas befolkningsökning 
och tillväxt. Vattenavgiften prognosticeras till en höjning om cirka 1 % årligen fram till 2023. 

Under 2019 har samtliga medlemskommuner medgivet en utökning av låneramen från 900 
mnkr till 1300 mnkr. Den investeringsplan som ligger till grund för beslutet syftar främst till 
att säkerställa funktion, kapacitet och redundans i Norrvattens ledningsnät. Samtidigt pågår 
ett utredningsarbete för att säkerställa vattenproduktionen så att medlemskommunernas 
vattenförbrukning kan tillgodoses och risk för vattenburen smitta kan minskas genom 
ytterligare rening. Utredningarna ska ge underlag för beslut om Norrvattens framtida 
vattenproduktion. 

Uppföljning av ekonomiskt utfall 

Resultaträkning (mnkr) 2019 2018 

Periodens resultat före skatt 4,9  4,3  

Omsättning  212,3   208,8  

Balansomslutning  1185   1040  

Likvida medel  0   0  

Eget kapital  179,9   175  

Soliditet  15,2%   16,5%  

5.15 Storstockholms brandförsvar 

I kommunalförbundet Storstockholms brandförsvar ingår kommunerna Danderyd, Lidingö, 
Solna, Stockholm, Sundbyberg, Täby, Vallentuna, Vaxholm, Värmdö och Österåker. 
Kommunalförbundet ska skapa trygghet för de 1,3 miljoner invånare som bor och vistas i 
medlemskommunerna samt verka för ökad riskmedvetenhet, minskad sårbarhet, färre 
olyckor och skador i samhället. Sundbybergs medlemsavgift till Storstockholms brandförsvar 
under 2019 var 20,6 mnkr. Förbundet visar ett positivt resultat för 2019 på 0,1 mnkr jämfört 
med 14,7 mnkr 2018. 
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Förbundet firade 10 år som räddningstjänstförbund under året. Nyckeltalsinstitutets 
utmärkelse ”Excellent arbetsgivare 2019” visar att förbundet har en bra arbetsmiljö med 
medarbetare som trivs. 

Genom ett omfattande analysarbete under året har förbundet gjort jämförelser med andra 
svenska och nordiska räddningstjänster och det resulterade i att verksamheten generellt sett 
håller en mycket hög och jämn kvalitet. 

Under 2019 har Storstockholms brandförsvar larmats vid 10 900 (11 547) tillfällen. Andelen 
automatiska brandlarm står för 34 procent och bränder står för 24 procent av alla 
räddningsinsatser eller andra uppdrag. 

Uppföljning av ekonomiskt utfall 

Resultatet för år 2019 är att intäkterna överstiger kostnaderna med 0,1 mnkr. 

Efter balanskravsjustering för poster av engångskaraktär inklusive realisationsposter om 1,8 
mnkr blir det balanserade resultatet - 1,7 mnkr för 2019. Det kommer att hänvisas till 
synnerliga skäl så att detta resultat inte behöver återställas eftersom det i grunden är klokt att 
förbundet säljer gamla fordon som är avskrivna. Det är för dessa realisationsvinsten uppstått 
som räknas bort i resultatet. Soliditeten i förbundet är fortsatt tillfredsställande (17,8 
procent) och förbättrades något jämfört med föregående år (17,7 procent). 

Intäkterna från automatlarm har under uppgått till 53,3 mnkr jämfört med föregående år 
52,6 mnkr. 

Uppföljning av ekonomiskt utfall 

Resultaträkning (mnkr) 2019 2018 

Periodens resultat före skatt 0,1 14,7 

Omsättning 682,8 678,5 

Balansomslutning 924,1 929,2 

Likvida medel 319,9 158,8 

Eget kapital 164,5 164,4 

Soliditet 17,8% 17,7% 

5.16 Gemensamma familjerättsnämnden 

Gemensamma familjerättsnämnden för Solna, Sundbyberg och Ekerö ger råd och stöd till 
separerade föräldrar och ansvarar för frågor som rör faderskap, adoption, skilsmässa, 
samarbetsavtal samt utredning om vårdnad, boende, och umgänge. Med den gemensamma 
nämnden ges bättre förutsättningar att upprätthålla och utveckla en god kvalitet. Solna stad 
är värdkommun för gemensamma familjerättsnämndens verksamhet. 

Den 1 januari 2019 trädde en ny lagstiftning gällande föräldraskap i kraft. Lagstiftningen har 
föregåtts av regeringens proposition 2017/18:155 Modernare regler om assisterad 
befruktning och föräldraskap. Under året har nämnden arbetat för att förbättra 
förutsättningarna för att verkställa umgängesstöd. Antalet verkställda umgängesstöd har mer 
än fördubblats i jämförelse med 2018. Nämnden har under året erbjudit 
föräldrautbildningen Barn i föräldrars fokus (BIFF). BIFF är en utbildning och samtalsgrupp 
för föräldrar som lever separerade och som inte kommer överens i frågor som rör 
gemensamma barn. 
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Uppföljning av ekonomiskt utfall 

Nettokostnaderna för gemensamma familjerättsnämnden för Solna, Sundbyberg och Ekerö 
uppgår till 4,4 mkr och ligger i nivå med budget. Verksamhetens nettokostnader ligger på 
samma nivå som föregående år. Både intäkterna och kostnaderna har ökat med motsvarande 
0,4 mkr (7,9 %) respektive 0,4 mkr (4,9%). Nettokostnaden i nedanstående tabell motsvarar 
Solnas andel i den gemensamma familjerättsnämnden. Verksamhetens resultat är enligt 
budget. 

Uppföljning av ekonomiskt utfall 

Resultaträkning (mnkr) Utfall 2019 
Budget 

2019 
Diff. 2019 Utfall 2018 

Verksamhetens intäkter 5,0 5,0 0,0 4,6 

Verksamhetens kostnader -9,3 -9,3 0,0 -8,9 

Verksamhetens nettokostnader -4,4 -4,4 0,0 -4,3 
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6 Ekonomiska rapporter 

6.1 Resultaträkning 

Resultaträkning (mnkr)  
Staden 
2019 

Staden 
2018 

Kommun-
koncernen 

2019 

Kommun-
koncernen 

2018 

Verksamhetens intäkter Not 1, 2 604,0 737,5 1 854,4 2 308,1 

Verksamhetens kostnader Not 3, 4 -2 878,0 -2 794,9 -3 553,6 -3 461,5 

Avskrivningar Not 5 -134,6 -139,9 -352,4 -363,5 

Verksamhetens nettokostnader Not 6 -2 408,7 -2 197,4 -2 051,6 -1 516,9 

      

Skatteintäkter Not 7 2 442,5 2 280,1 2 442,5 2 280,1 

Generella statsbidrag och utjämning Not 8 -144,7 -35,2 -144,7 -35,2 

Verksamhetens resultat  -110,9 47,6 246,1 728,0 

Finansiella intäkter Not 2, 9 207,3 107,1 26,0 13,7 

Finansiella kostnader Not 4, 10 -20,1 -27,3 -55,3 -108,4 

Resultat efter finansiella poster  76,2 127,4 216,8 633,3 

      

Extraordinära poster (netto)  0,0 0,0 0,0 0,0 

      

Aktuell skatt  0,0 0,0 -41,8 -45,5 

Resultat  76,2 127,4 175,0 587,7 
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6.2 Kassaflödesanalys 

Belopp i miljoner kronor Not 
Staden 

2019-12-31 
Staden 

2018-12-31 

Kommun-
koncernen 
2019-12-31 

Kommun-
koncernen 
2018-12-31 

Den löpande verksamheten      

Årets resultat före extraordinära poster  76,2 127,4 175,0 587,7 

Justeringar för ej likviditetspåverkande poster:      

- pensionsavsättningar 22 47,8 36,5 49,6 36,5 

- avskrivningar 5 134,6 139,9 352,4 363,5 

- nedskrivning kapitalförvaltning 16 -2,4 2,4 -2,4 2,4 

- realisationsvinst kapitalförvaltning  -10,4 -1,4 -10,4 -1,4 

- realisationsvinst materiella 
anläggningstillgångar 

 0,0 -192,2 -203,4 -733,5 

- avsättning 23 -0,5 -0,3 15,6 20,3 

- övrigt  0,0 -7,4 -46,1 -9,3 

Ökning/minskning av exploateringsverksamhet 18 -0,2 9,9 -0,2 9,9 

Ökning/minskning av varulager  0,0 0,0 -11,7 0,7 

Ökning/minskning av kortfristiga fordringar 19 -46,2 36,2 -52,8 -9,5 

Ökning/minskning av kortfristiga skulder 25 4,8 48,8 58,7 132,5 

Medel från den löpande verksamheten  203,6 199,7 324,2 399,8 

      

Investeringsverksamheten      

Förvärv av materiella anläggningstillgångar 11-13,20 -342,7 -266,2 -738,7 -592,9 

Förvärv av immateriella anläggningstillgångar  0,0 0,0 -3,5 0,0 

Försäljning av materiella anläggningstillgångar  0,0 258,2 372,2 1 372,6 

Förvärv av finansiella anläggningstillgångar 15 -7,0 -3,3 -7,0 -3,3 

Förvärv av aktier och andelar  0,0 -174,4 0,0 -4,5 

Försäljning av finansiella anläggningstillgångar 16 0,0 1,4 0,0 1,4 

Medel från investeringsverksamheten  -349,7 -184,3 -377,1 733,4 

      

Finansieringsverksamheten      

Ökning/minskning av skulder till kreditinstitut 24 0,0 0,0 -540,3 -984,0 

Ökning/minskning av övriga långfristiga skulder 24 18,2 3,5 49,9 11,8 

Ökning/minskning av checkkreditutnyttjande 25 127,8 -18,9 0,0 0,0 

Ökning/minskning av långfristiga fordringar 17 0,0 0,0 -88,1 0,5 

Ökning/minskning av kortfristiga placeringar 20 0,0 0,0 0,0 0,0 

Medel från finansieringsverksamheten  146,0 -15,4 -578,5 -971,8 

      

Årets kassaflöde  -0,1 0,1 -631,5 201,4 

Likvida medel vid årets början  0,3 0,2 1 164,9 963,5 

Likvida medel vid årets slut  0,2 0,3 533,4 1 164,9 



 

Årsredovisning 2019 Sundbybergs stad 85 

6.3 Balansräkning 

Belopp i miljoner kronor Not 
Staden 2019-

12-31 
Staden 

2018-12-31 

Kommun-
koncernen 
2019-12-31 

Kommun-
koncernen 
2018-12-31 

Tillgångar      

Anläggningstillgångar      

Immateriella anläggningstillgångar  0,0 0,0 6,6 3,8 

Materiella anläggningstillgångar      

- mark, byggnader och tekniska anläggningar 11,12,14 2 983,0 2 778,4 7 739,4 7 482,3 

- maskiner och inventarier 13,14,20 98,7 95,1 515,0 507,4 

Finansiella anläggningstillgångar      

- aktier och andelar 15 687,8 687,5 62,4 62,1 

- kapitalförvaltning 16 233,6 214,1 233,6 214,1 

- långfristiga fordringar 17 114,3 112,6 165,5 75,7 

Summa anläggningstillgångar  4 117,4 3 887,7 8 722,5 8 345,4 

Omsättningstillgångar      

Exploateringstillgångar 18 94,3 94,1 66,3 66,1 

Varulager  0,0 0,0 28,2 16,5 

Kortfristiga fordringar 19 201,1 156,6 393,6 342,4 

Kortfristiga placeringar  0,0 0,0 0,0 0,0 

Kassa och bank  0,2 0,3 533,4 1 164,9 

Summa omsättningstillgångar  295,6 251,0 1 021,4 1 590,0 

Summa tillgångar  4 413,0 4 138,7 9 743,9 9 935,4 

Eget kapital och skulder      

Eget kapital 21     

Ingående kapital  2 856,6 2 722,9 5 774,4 5 172,8 

Årets resultat  76,2 127,4 175,0 587,7 

Direktbokning mot eget kapital  0,0 6,3 0,0 14,1 

Summa eget kapital  2 932,9 2 856,6 5 949,4 5 774,4 

Avsättningar      

Avsättningar för pensioner 22 299,7 251,9 301,6 252,1 

Andra avsättningar 23 5,7 6,2 268,5 253,0 

Summa avsättningar  305,4 258,1 570,1 505,0 

Skulder      

Långfristiga skulder 24 221,5 203,3 2 202,7 2 693,1 

Kortfristiga skulder 25 953,2 820,6 1 021,7 963,0 

Summa skulder  1 174,7 1 023,9 3 224,4 3 656,1 

Summa skulder och eget kapital  4 413,0 4 138,7 9 743,9 9 935,4 

Ansvarsförbindelser      

Borgensförbindelser 26 2 493,5 2 527,2 64,1 64,5 

Ansvarsförbindelser pensioner 27 600,6 629,4 2 246,6 2 095,4 
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Jämförelsesiffrorna avseende år 2018 är justerade för raden kapitalförvaltning då finansiella 
anläggningstillgångar from 2019-01-01 ska redovisas enligt marknadsvärde. Justeringen är gjord mot 
direktbokning mot eget kapital. 
From 2019-01-01 redovisas ankomstregistrering av leverantörsfakturor som en kortfristig fordran. 
Jämförelsesiffrorna avseende år 2018 är justerade för raden kortfristiga skulder och kortfristiga fordringar. 
Justeringen är gjord både i staden och kommunkoncernen. 

6.4 Noter 

Noter till Resultaträkningen (not 1-10) (mnkr) 

Not 1     

Verksamhetens 
intäkter 

Staden Staden Kommun koncernen Kommun koncernen 

 2019-12-31 2018-12-31 2019-12-31 2018-12-31 

Försäljningsmedel 25,2 19,8 25,2 19,8 

Taxor och avgifter 155,3 139,7 499,3 452,0 

Hyror och arrenden 55,8 71,9 746,9 767,9 

Bidrag 248,4 238,6 248,4 237,5 

Försäljning av 
verksamhet o 
entreprenad 70,7 59,7 69,1 56,6 

Försäljning av 
exploateringsfastigheter 48,6 15,6 48,6 15,6 

Försäljning av 
anläggningstillgångar 0,0 192,2 208,7 733,5 

Övrigt 0,0 0,0 8,2 25,2 

Summa 604,0 737,5 1 854,4 2 308,1 

  

 

 

Not 2     

Jämförelsestörande 
intäkter 

Staden Staden Kommun koncernen Kommun koncernen 

 2019-12-31 2018-12-31 2019-12-31 2018-12-31 

Försäljningsintäkter 
exploatering 48,6 15,6 48,6 15,6 

Försäljning av 
anläggningstillgångar 0,0 192,2 208,7 733,5 

Reavinst,orealiserade 
vinster mm 
kapitalförvaltningen 12,8 1,5 12,8 1,5 

Summa 61,4 209,3 270,1 750,6 
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Not 3     

Verksamhetens kostnader Staden Staden Kommun koncernen Kommun koncernen 

 2019-12-31 2018-12-31 2019-12-31 2018-12-31 

Personalkostnader -1 242,9 -1 210,6 -1 402,6 -1 364,7 

Pensioner inkl. särskild 
löneskatt -141,9 -134,1 -163,4 -142,3 

Konsulttjänst och inhyrd 
personal -43,7 -58,9 -102,2 -92,8 

Köp av verksamhet -914,4 -853,7 -914,4 -853,7 

Bidrag och transfereringar -112,3 -114,5 -112,3 -114,5 

Lokalhyror -160,0 -162,9 -6,3 -27,5 

Övriga driftskostnader -262,8 -260,1 -852,5 -865,8 

Summa -2 878,0 -2 794,9 -3 553,6 -3 461,5 

  

Not 4     

Jämförelsestörande 
kostnader 

Staden Staden Kommun koncernen Kommun koncernen 

 2019-12-31 2018-12-31 2019-12-31 2018-12-31 

Reaförlust 
kapitalförvaltningen 0,0 -0,1 0,0 -0,1 

Nedskrivning av 
kapitalförvaltningen 0,0 -2,4 0,0 -2,4 

Summa 0,0 -2,5 0,0 -2,5 

  

Not 5     

Avskrivningar Staden Staden Kommun koncernen Kommun koncernen 

 2019-12-31 2018-12-31 2019-12-31 2018-12-31 

Fastigheter -109,6 -116,7 -281,8 -296,5 

Inventarier och 
maskiner -24,9 -23,1 -61,4 -60,9 

Nedskrivningar/Återförd 
nedskr/Utrangeringar -0,1 -0,2 -9,2 -6,2 

Summa -134,6 -139,9 -352,4 -363,5 
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Not 6   

Verksamhetens nettokostnader   

 2019-12-31 2018-12-31 

Verksamhetens nettokostnad enligt 
driftsredovisning -2 425,2 -2 372,4 

Taxor, Bidrag, Hyror 28,7 32,8 

Försäljning av exploateringstillgångar 48,6 15,6 

Övriga intäkter 0,0 0,3 

Försäljning av anläggningstillgångar 0,0 192,1 

Lämnade bidrag -28,7 -28,7 

Personalkostnader -61,7 -60,2 

Försäkringsavgifter mm 0,4 0,4 

Internränta 33,6 39,4 

Övrigt -4,3 -16,7 

Summa -2 408,7 -2 197,4 

  

Not 7   

Skatter   

 2019-12-31 2018-12-31 

Kommunalskatt preliminärt utbetalt 
innevarande år 2 462,9 2 290,1 

Skatteprognos innevarande år -21,7 -3,0 

Slutavräkning föregående år 1,2 -7,0 

Summa 2 442,5 2 280,1 

   

Not 8   

Generella statsbidrag och utjämning   

 2019-12-31 2018-12-31 

Inkomstutjämningsbidrag 62,0 99,8 

Regleringsbidrag 35,4 7,7 

Kommunal fastighetsavgift 53,9 51,8 

Generella bidrag från staten 17,8 35,2 

Kostnadsutjämningsavgift -194,7 -122,0 

Avgift till LSS utjämningen -119,1 -107,7 

Summa -144,7 -35,2 
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Not 9     

Finansiella intäkter Staden Staden Kommun koncernen Kommun koncernen 

 2019-12-31 2018-12-31 2019-12-31 2018-12-31 

Ränteintäkter diverse 0,6 0,2 1,4 1,9 

Utdelning 177,5 93,4 5,2 8,4 

Avkastning extern 
kapitalförvaltning 6,7 1,8 6,7 1,8 

Reavinst 
kapitalförvaltning 0,8 1,5 0,8 1,5 

Orealiserade vinster 
kapitalförvaltningen 9,7 0,0 9,7 0,0 

Återförd nedskrivning 
kapitalförvaltning 2,4 0,0 2,4 0,0 

Borgensavgifter 9,7 10,2 -0,2 0,0 

Övrigt 0,0 0,0 0,0 0,0 

Summa 207,3 107,1 26,0 13,7 

  

Not 10     

Finansiella kostnader Staden Staden Kommun koncernen Kommun koncernen 

 2019-12-31 2018-12-31 2019-12-31 2018-12-31 

Räntekostnader; lån 
och checkkredit -0,4 -0,6 -35,6 -83,8 

Ränta/uppräkning 
pensionsavsättningar -6,1 -5,2 -6,1 -5,2 

Reaförluster 
kapitalförvaltning 0,0 -0,1 0,0 -0,1 

Nedskrivning 
kapitalförvaltning 0,0 -2,4 0,0 -2,4 

Övrigt -13,6 -18,9 -13,6 -16,8 

Summa -20,1 -27,3 -55,3 -108,4 
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Noter till Balansräkningen och Kassaflödesanalysen (not 11-27) (mnkr) 

Not 11     

Mark, byggnader och 
tekniska anläggningar 

Staden Staden Kommun koncernen Kommun koncernen 

 2019-12-31 2018-12-31 2019-12-31 2018-12-31 

Bokfört värde 1 jan 2778,4 2715,3 7482,3 7877,0 

Årets investeringar 321,0 239,8 679,4 432,4 

Övertagande 0,0 0,0 0,0 99,4 

Avskrivningar -109,6 -116,7 -281,8 -296,5 

Utrangeringar 0,0 -6,8 -3,3 -6,8 

Omklassificering 0,0 0,0 23,4 0,0 

Försäljning 0,0 -51,7 -195,7 -636,2 

Korrigeringar/Flyttningar -6,9 -1,7 34,9 12,9 

     

Bokfört värde 2 983,0 2 778,4 7 739,4 7 482,3 

Komponentavskrivning, avskrivningstider 5-100 år   

Linjär avskrivningsmetod    

  

Not 12     

Spec. mark, byggnader 
och tekniska 
anläggningar 

Staden Staden Kommun koncernen Kommun koncernen 

 2019-12-31 2018-12-31 2019-12-31 2018-12-31 

Markreserv samt 
markvärde 155,6 158,2 1 183,4 1 207,8 

Verksamhetsfastigheter 
och pågående projekt 2 208,8 2 086,3 5 679,1 5 512,4 

Publika fastigheter 569,8 484,5 569,8 484,5 

Fastigheter för annan 
verksamhet 48,8 49,5 48,8 49,5 

Fastigheter för VA, 
Avfall, Sopsug 0,0 0,0 258,2 228,0 

Bokfört värde 2 983,0 2 778,4 7 739,4 7 482,3 
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Not 13     

Maskiner och 
inventarier 

Staden Staden Kommun koncernen Kommun koncernen 

 2019-12-31 2018-12-31 2019-12-31 2018-12-31 

Bokfört värde 1 jan 95,1 90,4 507,4 505,7 

Årets investeringar 21,2 26,4 58,8 61,1 

Avskrivningar -24,9 -23,1 -58,8 -60,9 

Utrangeringar 0,0 -0,2 -0,1 -0,2 

Försäljning 0,0 0,0 0,0 0,0 

Korrigeringar/Flyttningar 6,9 1,7 7,3 1,7 

Bokfört värde 98,3 95,1 514,6 507,4 

Komponentavskrivning, avskrivningstider 3-10 år   

Linjär avskrivningsmetod    

Beloppsgräns för investering är 1 prisbasbelopp   

  

Not 14     

Ackumulerad 
avskrivning 

Staden Staden Kommun koncernen Kommun koncernen 

 2019-12-31 2018-12-31 2019-12-31 2018-12-31 

Maskiner och 
inventarier 

    

Ack. 
anskaffningsvärde 357,0 328,9 1466,0 1394,0 

Ack. avskrivningar 
enligt plan -258,7 -233,8 -951,4 -886,6 

Bokfört värde 98,3 95,1 514,6 507,4 

Byggnader     

Ack. 
anskaffningsvärde 3 920,7 3 604,7 9 582,5 9 211,0 

Ack. avskrivningar 
enlig plan -1093,3 -984,5 -3026,6 -2903,5 

Bokfört värde 2 827,4 2 620,2 6 555,9 6 307,5 

Mark / 
Markanläggning 

    

Ack. 
anskaffningsvärde 186,9 188,8 1263,6 1260,4 

Ack. avskrivningar 
enlig plan -31,3 -30,6 -80,2 -85,6 

Bokfört värde 155,6 158,2 1183,4 1174,8 
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Genomsnittlig nyttjandeperiod Staden Staden 

 2019-12-31 2018-12-31 

Markreserv samt markvärde 56,6 47,2 

Verksamhetsfastigheter 30,8 27,4 

Publika fastigheter 26,9 27,3 

Fastigheter för annan verksamhet 40,3 37,0 

Maskiner och inventarier 14,3 14,2 

  

Not 15     

Aktier och andelar Staden Staden Kommun koncernen Kommun koncernen 

 2019-12-31 2018-12-31 2019-12-31 2018-12-31 

Sundbybergs stadshus 
AB 

253,1 253,1 0,0 0,0 

Norrenergi AB 372,3 372,3 0,0 0,0 

Övriga aktier och 
andelar 

3,8 3,5 3,8 3,5 

Andelar 
bostadsrättsföreningar 

58,5 58,5 58,5 58,5 

Summa 687,8 687,5 62,4 62,1 

  

Not 16     

Kapitalförvaltning Staden Staden Kommun koncernen Kommun koncernen 

 2019-12-31 2018-12-31 2019-12-31 2018-12-31 

Räntebärande 
värdepapper 

160,1 148,3 160,1 148,3 

Aktiefonder 73,4 65,8 73,4 65,8 

Summa 233,6 214,1 233,6 214,1 

Kapitalförvaltning 
totalt 

233,6 214,1 233,6 214,1 

Jämförelsesiffrorna avseende år 2018 är justerade med 6,3 mnkr då finansiella anläggningstillgångar from 2019-01-01 
ska redovisas enligt marknadsvärde. 
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Not 17     

Långfristiga 
fordringar 

Staden Staden Kommun koncernen Kommun koncernen 

 2019-12-31 2018-12-31 2019-12-31 2018-12-31 

Kommuninvest 41,5 41,5 41,5 41,5 

Sopsug 41,9 41,9 0,0 0,0 

Ursviks 
utjämningsfond 

30,9 29,2 30,9 29,2 

Övrigt 0,0 0,0 93,0 5,0 

Summa 114,3 112,6 165,5 75,7 

  

Not 18     

Exploateringstillgångar Staden Staden Kommun koncernen Kommun koncernen 

 2019-12-31 2018-12-31 2019-12-31 2018-12-31 

Exploateringsfastigheter 81,4 81,2 53,4 53,2 

Avvecklingsutgifter 
exploatering * 

12,9 12,9 12,9 12,9 

Summa 94,3 94,1 66,3 66,1 

*Avser Kabeln     

  

Not 19     

Kortfristiga 
fordringar 

Staden Staden Kommun koncernen Kommun koncernen 

 2019-12-31 2018-12-31 2019-12-31 2018-12-31 

Kundfordringar 49,4 46,8 102,1 81,9 

Förutbetalda 
kostn/upplupna 
intäkter * 113,4 78,0 198,5 170,4 

Moms, affärsmässig 3,4 3,2 16,1 22,2 

Moms, Ludvika 33,0 27,5 33,0 27,5 

Fordringar mot 
staten 1,8 0,9 1,8 0,9 

Övriga fordringar 0,2 0,1 42,2 39,5 

Summa 201,1 156,6 393,6 342,4 

* 2018 års värde har justerats till 156,6 från 107,0. From 2019-01-01 redovisas ankomstregistrering av 
leverantörsfakturor som en kortfristig fordran. 
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Not 20     

Finansiell leasing Staden Staden Kommun koncernen Kommun koncernen 

 2019-12-31 2018-12-31 2019-12-31 2018-12-31 

Bokfört värde 1 jan 0,0 0,0 0,0 0,0 

Årets investeringar 0,5 0,0 0,5 0,0 

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

Summa 0,4 0,0 0,4 0,0 

  

Not 21     

Eget kapital Staden Staden Kommun koncernen Kommun koncernen 

 2019-12-31 2018-12-31 2019-12-31 2018-12-31 

Ingående eget kapital 2 856,6 2 722,9 5 774,4 5 172,8 

Årets resultat 76,2 127,4 175,0 587,7 

Direktbokning mot 
eget kapital * 0,0 6,3 0,0 14,1 

Summa 2 932,9 2 856,6 5 949,4 5 774,4 

* Jämförelsesiffrorna avseende år 2018 är justerade för raden kapitalförvaltning då finansiella anläggningstillgångar 
from 2019-01-01 ska redovisas enligt marknadsvärde. 

Justeringen är gjord mot direktbokning mot eget kapital. 

   

Not 22   

Avsättning för pensioner Staden Staden 

 2019-12-31 2018-12-31 

Ingående avsättning till pensioner 
exkl. ÖK-SAP 229,9 203,7 

Nya utbetalningar o övrigt -5,9 -5,1 

Intjänad PA-KL och förmånsbestämd 
ålderspension 36,9 21,0 

Löneskatt 9,0 5,1 

Ränta/uppräkning 6,0 5,2 

Summa avsättning till pensioner exkl. 
ÖK-SAP 275,8 229,9 

   

Ingående avsättning till pensioner ÖK-
SAP 0,0 0,0 

Utbetalningar -0,8 0,0 

Löneskatt 0,1 0,0 

Ränta/uppräkning och övrigt 1,3 0,0 

Summa avsättning till pensioner ÖK-
SAP 0,6 0,0 

Summa 276,5 229,9 
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Not 22   

Avsättning för pensioner Staden Staden 

 2019-12-31 2018-12-31 

Ingående avsättning förtroendevalda 21,2 10,9 

Skuldförändring 1,0 8,3 

Löneskatt 0,3 2,0 

Summa avsättningar 
förtroendevalda 22,4 21,2 

   

Löneskatt löneväxling 0,9 0,9 

Totala avsättningar pensioner 299,7 251,9 

Aktualiseringsgrad: 96,0%. Överskottsfondens värde per 2019-12-31: 302 906 kr 

Antal viss tidsförordnaden: 0. Beräkningsgrund för pensioner framgår av avsnittet Redovisningsprinciper och 
upplysningar. 

  

Not 23 Andra 
avsättningar 

Staden Staden Kommun koncernen Kommun koncernen 

 2019-12-31 2018-12-31 2019-12-31 2018-12-31 

Ingående balans 
övrig avsättning 6,2 6,5 253,0 232,7 

Skuldförändring 
enligt KPA -0,5 -0,3 -0,5 -0,3 

Förändring 
uppskjuten 
skatteskuld 0,0 0,0 17,0 4,7 

Förändring övrigt 0,0 0,0 -1,0 15,9 

Totala avsättningar 5,7 6,2 268,5 253,0 

  

Not 24 Långfristiga 
skulder 

Staden Staden Kommun koncernen Kommun koncernen 

 2019-12-31 2018-12-31 2019-12-31 2018-12-31 

Exploateringsersättning 99,1 78,7 99,1 78,7 

Gata/Väg Ursvik 64,4 66,5 64,4 66,5 

Ursviks utjämningsfond 58,1 58,1 58,1 58,1 

Skulder till 
kreditinstitut 0,0 0,0 1 800,0 2 340,3 

Övriga långfristiga 
skulder 0,0 0,0 181,2 149,5 

Summa 221,5 203,3 2 202,7 2 693,1 
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Not 25     

Kortfristiga skulder Staden Staden Kommun koncernen Kommun koncernen 

 2019-12-31 2018-12-31 2019-12-31 2018-12-31 

Leverantörsskulder * 153,8 147,0 267,1 240,6 

Checkkredit 316,7 188,9 0,0 0,0 

Semesterlöneskuld 69,7 69,3 79,6 76,8 

Individuell del av 
årets pensioner 45,2 43,9 45,2 43,9 

Upplupna kostnader 
förutbet intäkter 301,0 295,7 514,0 497,6 

Diverse skulder, 
förvaltningar 8,0 12,4 8,0 12,4 

Moms, affärsmässig 3,6 6,9 3,6 6,9 

Personalens 
avdragna skatt 19,4 19,2 27,0 29,3 

Arbetsgivaravgifter 24,6 24,0 30,7 28,3 

Upplupna 
avvecklingskostnader 
personal 11,3 13,5 11,3 13,5 

Skatteskuld 0,0 0,0 13,9 5,8 

Övrigt 0,0 0,0 21,4 7,9 

Utgående skuld 953,2 820,6 1 021,7 963,0 

Beviljad check kredit är 700 mnkr. Genomsnittlig upplåningsränta 2019-12-31 avseende central konto på HB: 0,19% 

* 2018 års värde har justerats till 147,0 från 97,5. From 2019-01-01 redovisas ankomstregistrering av leverantörsfakturor 
som en kortfristig fordran. 

  

Not 26     

Borgensförbindelser Staden Staden Kommun koncernen Kommun koncernen 

 2019-12-31 2018-12-31 2019-12-31 2018-12-31 

Fastighets AB Förvaltaren 1 129,4 1 129,4 0,0 0,0 

Norrenergi AB 100,0 133,3 0,0 0,0 

Stiftelsen Parken 63,0 63,0 63,0 63,0 

Sundbybergs bangolf 1,1 1,5 1,1 1,5 

Sundbybergs stadshus AB 1 200,0 1 200,0 0,0 0,0 

Summa 2 493,5 2 527,2 64,1 64,5 

Sundbyberg stads ägarandel i Norrenergi AB är 33,3% (Solna stad 
66,7%) 
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Not 27 Ansvarsförbindelser pensioner   

Staden 2019-12-31 2018-12-31 

Ingående ansvarsförbindelser 
pensioner 626,0 641,7 

Utbetalningar o övrigt -38,7 -27,0 

Löneskatt -5,6 -3,1 

Ränta/uppräkning 15,8 14,4 

Summa 597,5 626,0 

   

Ansvarsförbindelser pensioner för 
förtroendevalda 

  

 2019-12-31 2018-12-31 

Ingående ansvarsförbindelser 
pensioner 3,4 3,7 

Skuldförändring -0,2 -0,3 

Löneskatt -0,1 0,0 

Summa 3,1 3,4 

   

   

Ansvarsförbindelser pensioner, koncernen Sundbybergs stadshus AB 

 2019-12-31 2018-12-31 

Summa 1 646,0 1 466,0 

Ansvarsförbindelse Kommuninvest 

Sundbybergs stad har i november 2012 ingått en solidarisk borgen såsom för egen skuld för 
Kommuninvest i Sverige AB:s samtliga nuvarande och framtida förpliktelser. Samtliga 
kommuner som per 2019-12-31 var medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har 
ingått likalydande borgensförbindelser. 

Mellan samtliga medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingåtts ett 
regressavtal som reglerar fördelningen av ansvaret mellan medlemskommunerna vid ett 
eventuellt ianspråktagande av ovan nämnd borgensförbindelse. Enligt regressavtalet ska 
ansvaret fördelas dels i förhållande till storleken på de medel som respektive 
medlemskommun lånat av Kommuninvest i Sverige AB, dels i förhållande till storleken på 
medlemskommunernas respektive insatskapital i Kommuninvest ekonomisk förening. Vid en 
uppskattning av den finansiella effekten av Sundbybergs stads ansvar enligt ovan nämnd 
borgensförbindelse, kan noteras att per 2019-12-31 uppgick Kommuninvest i Sverige AB:s 
totala förpliktelser till            460 925 942 275 kronor och totala tillgångar till 
460 364 563 304 kr. 

Kommunens andel av de totala förpliktelserna uppgick till 1 133 193 534 kronor och andelen 
av de totala tillgångarna uppgick till 1 106 392 307 kronor. 
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Leasingavgifter, operationell leasing 
(avtalstid längre än 3 år) Staden 

2019-12-31 2018-12-31 

Framtida minimileaseavgifter förfaller 
enligt följande:   

Inom 1 år 3,1  

Senare än 1 år men inom 5 år 1,8  

Senare än 5 år 0,0  

Summa hyreskostnad 4,9 0,0 

  

Framtida hyresavgifter (avtalstid 
längre än 3 år) Koncernen 
Sundbybergs stadshus AB och 
Norrenergi AB 

 

2019-12-31 

 

2018-12-31 

Hyreskostnad förfaller inom 1 år 5 692,0 3 656,0 

Hyreskostnad förfaller inom 2-5 år 12 669,0 15 370,0 

Hyreskostnad förfaller senare än 5 år 2 466,0 0,0 

Summa hyreskostnad 20 827,0 19 026,0 

  

Not 28 Övrigt i 
Kassaflödesanalysen 

Staden Staden Kommun koncernen Kommun koncernen 

 2019-12-31 2018-12-31 2019-12-31 2018-12-31 

Korrigeringar och flyttningar av 
materiella 
anläggningstillgångar 

 0,0 0,0 -42,4 0,0 

Omklassificering av materiella 
anläggningstillgångar 

 0,0 0,0 -23,4 0,0 

Utrangeringar 

 0,0 -7,0 18,0 -7,0 

Övrigt 

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

Totala avsättningar 0.0 -7,4 -46,1 -9,3 
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7 Redovisningsprinciper och tilläggsupplysningar 
God redovisningssed och rättvisande bild 

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med lagen om kommunal redovisning och 
rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning (RKR). 

 Intäkter redovisas när de är sannolikt att de ekonomiska tillgångarna kommer att 
tillgodogöras kommunen och att intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. 
Intäktsredovisningen följer RKR R2, vilket innebär att bidrag redovisas i takt med att 
villkoren bedöms vara uppfyllda och bidraget bedöms som säkert. 

 Fordringar har tagits upp till de belopp varmed de beräknas inflyta. 
 Tillgångar och skulder har tagits upp till anskaffningsvärde. 
 Periodiseringar av inkomster och utgifter har skett enligt god redovisningssed. 
 Värdering av kortfristiga placeringar har gjorts till det lägsta av verkligt värde och 

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

Kommunalskatt och utjämningssystem 

Skatteintäkterna har periodiserats enligt rekommendation nr R2 från Rådet för kommunal 
redovisning. Rådet är normgivande organ för det kommunala redovisningsområdet. 
Inkomstårets redovisade skatteintäkter består av tre olika delar vilka specificeras i särskild 
not. 

Den första delen består av de preliminära månatliga skatteinbetalningar som löpande 
kommer kommunen tillgodo under inkomståret. 

Den andra delen är en prognos för avräkningslikviden. Prognosen av den slutgiltiga skatten 
som ligger till grund för avräkningslikvidens storlek baseras på det slutliga taxeringsutfallet 
för föregående år multiplicerat med Sveriges kommuner och landstings prognos av 
uppräkningsfaktorn för innevarande år. 

Den tredje delen (som fastställs i december månad) avser differensen mellan den slutliga 
taxeringen och redovisade skatteintäkten för föregående inkomstår, vilket innebär att 
justering görs i redovisningen året efter inkomståret. För varje inkomstår redovisas således 
en justeringspost i anslutning till skatteintäkterna som är hänförbar till föregående 
inkomstår. 

Periodens resultat har påverkats av en positiv slutavräkning avseende 2018 på 1,2 mnkr samt 
en negativ prognos för slutavräkning 2019 på 21,7 mnkr (enligt decemberprognos från SKL, 
cirkulär 19:59). 

Redovisning av förutbetalda intäkter 

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

Exploatering, avsättningar, investeringsbidrag mm 

Enligt gällande redovisningsregler ska fastighet/mark som är föremål för exploatering 
klassificeras om från anläggningstillgång till omsättningstillgång i de fall försäljning kommer 
att ske inom en två års period. När omklassificering sker till 
omsättningstillgång/exploateringstillgång lyfts de ut ur anläggningsregistret. Tillgången 
genererar då inte heller några avskrivningar. 

Ett tillgångskonto omfattar exploateringstillgångar som ännu inte är slutreglerade. 
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Exploateringsavtalen innehåller ofta ett förskott som entreprenören inbetalar till staden. 
Dessa förskott återfinns i balansräkningen på skuldsidan som förutbetalda intäkter. Det är 
först när avtalet vunnit laga kraft, tillträde till fastigheten sker och slutlikvid erhålls från 
köparen som affären redovisas i resultaträkningen. Resultatet bokförs brutto med åtskillnad 
av försäljningspris, bokfört värde, avvecklingskostnader samt eventuella kvarstående 
åtaganden. Nettot av dessa fyra konton ger realisationsvinsten. 

Avsättning för kvarstående/framtida exploateringsåtagande görs efter principen att 
åtaganden ska vara känt till sin omfattning och även vara reglerat i avtal med extern part. 

Investeringsbidrag och gatukostnadsersättningar tas fr.o.m. 2013 upp som en förutbetald 
intäkt och redovisas bland långfristiga skulder och periodiseras över anläggningens 
nyttjandeperiod. 

Jämförelsestörande poster 

Jämförelsestörande poster särredovisas när dessa förekommer i not till respektive post i 
resultaträkningen. Som jämförelsestörande betraktas poster som är sällan förekommande 
och dessutom redovisas alltid kommunens realisationsvinster vid försäljning av 
anläggningstillgångar, aktier och andelar, fastighetsförsäljningar samt kostnader och intäkter 
för tomtförsäljning i samband med markexploatering som jämförelsestörande. 

Pensioner, sociala avgifter, avsättningar och avvecklingskostnader 

Personalomkostnadspålägg har beräknats med 39,17 procent för anställda samt med 31,42 
procent för förtroendevalda. 

Förpliktelser för pensionsåtaganden för anställda i kommunen är beräknade enligt RIPS17. 
Pensioner intjänade från och med 1998 redovisas som en avsättning i balansräkningen i 
enlighet med kommunalt redovisningsråd. De pensioner som intjänats före 1998 redovisas 
som ansvarsförbindelse. Årets avsättning och särskild löneskatt har kostnadsbokförts. 

Under 2014 har ett nytt pensionsreglemente, OPF-KL, antagits av kommunfullmäktige. De 
nya bestämmelserna gäller för förtroendevalda som tillträder ett uppdrag under den nya 
mandatperioden efter valet 2014 och vars uppdrag uppgår till minst 40 procent av heltid. Det 
innebär således att förtroendevalda som omfattas av tidigare bestämmelser även i 
fortsättningen kommer att omfattas av dessa. 

Avsättningar redovisas i balansräkningen när det finns en befintlig förpliktelse men där 
belopp eller tidpunkt för betalning är osäker. Den största posten utgörs av 
pensionsavsättningar. 

Under 2016 ändrade staden bokföringen i balansräkningen avseende övertagande av 
anläggningstillgångar från avsättning till långfristig skuld. 

I bokslutet 2005 avsattes 12,4 mnkr för förmodad pensionsutbetalning till f.d. oppositionsråd 
som avslutat sitt uppdrag i Sundbybergs stad. Avsättningen är gjord utifrån 
försiktighetsprincip, dvs. den motsvarar högsta möjliga pensionskostnad enligt gällande 
avtal. Enligt avtal har personen rätt till pension under 25 års tid (fram till 65 års ålder), 
såvida inte personen får annat arbete. Vid annan anställning med lägre lön betalar staden ut 
mellanskillnaden. Pensionskostnaden har betraktats som riskkostnad och avsatts vid det 
tillfälle då risken kommit till stadens kännedom. 

Periodiseringar; generellt 

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

Anläggningstillgångar har i balansräkningen tagits upp till anskaffningsvärdet med avdrag 
för planenliga avskrivningar. Avskrivningar av anläggningstillgångar görs efter en egen 
bedömning av tillgångens nyttjande period. Viss vägledning finns i RKR:s skrift om 
avskrivningar. Under 2014 har staden infört komponentavskrivningar för fastigheter, gator 
och parker. Anläggningarna är fördelade på ett antal olika komponenter som skrivs av med 
olika avskrivningstider. Anläggningarna har mellan 2 och 12 komponenter och 
avskrivningstiden på dessa varierar mellan 5 och 100 år. På tillgångar i form av mark, konst 
och pågående arbeten görs emellertid inga avskrivningar. Anläggningstillgångarna har 
skrivits av varje månad. Nya investeringar börjar skrivas av månaden efter anskaffning. 
Internränta beräknas på bokfört värde och har under 2019 uppgått till 1,5 procent. När 
verksamhet läggs ner utrangeras/nedskrivs de inventarier som genererar avskrivningar 
såvida inte inventarierna flyttats till annan verksamhet. Linjär avskrivningsmetod tillämpas. 

 

Tillgångsslag Avskrivningstid (år) 

Markreserv samt markvärde 10,20,25,33, ingen 

Verksamhetsfastigheter och pågående projekt 5,10,14,15,20,30,33,40,50,60, ingen 

Publika fastigheter 7,10,15,20,30,33,50,70,100 

Fastigheter för annan verksamhet 5,10,14,20,25,33,50, ingen 

Inventarier 3,4,5,6,7,10 

Komponenterna är framtagna utifrån erfarenhetsmässiga bedömningar och diskussioner från 
en grupp bestående av chefer från driftsorganisationen, ekonomer och representanter från 
stadsledningskontoret. 

Den projektspecifika komponentuppdelningen är gjort utifrån respektive projektets 
komplexitet. De mest komplexa projekten komponent uppdelas utifrån mängdförteckningen 
för projektet tillsammans med erfarenhetsmässiga bedömningar och schabloner. 

Komponent Avskrivnings-tid (år) 

Fastigheter  

Platta-Stomme 60 

Fasad, Yttertak, Ledningsnät, VS, Vent 40 

Fönster, Papptak, Ledning, El. Porslin 30 

Entrépartier, Vent aggregat, Storkök, Asfaltytor 20 

Styr- och regler, Belysning, Inbrottslarm 15 

Passagekontrollsystem 10 

  

Gatumark  

Slitlager-Huvudgata 7 

Slitlager - Övriga 20 

Bärlager/bitum bundet 30 

Först.lag, undr först.lag 70 

Trappor 25 
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Komponent Avskrivnings-tid (år) 

Bro 25 

Konstnärlig utsmyckning 20 

Belysning, stolpe och kabl 20 

Belysning, armatur 10 

Övrig gatumark 15 

Gatuträd 30 

Trafikutrustning 15 

  

Parkmark  

Park-, lek- och gymutrustning 10 

Slitlager o bärlager, hård 25 

Veg.yta/gräs o träd 30 

Växtbädd, planteringar 15 

Toaletter 20 

Ramp/Bro/Trappor 25 

Övrigt t ex konstbevattning, staket 20 

Belysning, stolpe och kabl 20 

Belysning, armatur 10 

 

Gränsdragning mellan kostnad och investering 

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

Genomsnittlig nyttjandeperiod Staden Staden 

 2019-12-31 2018-12-31 

Markreserv samt markvärde 56,6 47,2 

Verksamhetsfastigheter 30,8 27,4 

Publika fastigheter 26,9 27,3 

Fastigheter för annan verksamhet 40,3 37,0 

Maskiner och inventarier 14,3 14,2 

Finansiella tillgångar 

Kommunens pensionsmedelsportfölj är klassificerad som finansiell anläggningstillgång och 
värderad till marknadsvärde. 

Aktieutdelning 

Aktieutdelning från stadens bolag har tidigare redovisats utifrån förväntat belopp. Från och 
med 2008 redovisas utdelningen enligt kontantprincipen, dvs. när utdelningen inflyter till 
staden. Anledningen till ändrad princip är att undvika avvikelser mellan stadens och 
bolagens redovisning som uppstår när utdelningen inte motsvarar det belopp som förväntats. 
2019 fick staden en utdelning på 167,3 mnkr från Sundbybergs stadshus AB, 5,0 mnkr från 
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Norrenergi AB och 2,5 mnkr från AB Fortum. 

 

Sammanställd redovisning 

I den kommunala koncernen ingår samtliga bolag och kommunalförbund där kommunen har 
minst 20 % inflytande i. Inga förändringar har skett under året i kommunkoncernens 
sammansättning. I kommunkoncernen ingår Sundbybergs stadshus AB (100%) samt 
Norrenergi AB (33,3%). 

Övertagande av tillgångar 

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

Redovisning av lånekostnader 

I Stadshuskoncernen har lånekostnader på projekt som överstiger 10 mnkr aktiverats. 

Förändrad redovisningsprincip 

I samband med att VA- och avfallsverksamheten övergick till bolag, Sundbyberg Avfall och 
Vatten AB, ändrades redovisning av periodens/årets resultat från att redovisas som eget 
kapital till att redovisas som långfristig skuld. 

From 2019 redovisar staden ankomstregistrering av leverantörsfakturor som en kortfristig 
fordran i stället för som tidigare kortfristiga skulder. Jämförelsesiffrorna avseende 
föregående år har justerats. 

Lag om kommunal bokföring och redovisning 

Riksdagen beslutade den 16 maj 2018 om en ny kommunal bokförings- och redovisningslag. 
Lagen trädde i kraft 1 januari 2019 och gäller from räkenskapsår 2019. 

• From 2019 kommer värdepapper att redovisas utifrån verkligt värde och inte som tidigare 
det lägsta utav verkligt värdet eller bokförda värdet. Orealiserade vinster och förluster ska ej 
medräknas i balanskravsresultatet. Vid en övergång till värdering enligt verkligt värde 
kommer skillnaden mellan bokfört värde och verkligt värde att hanteras som byte av 
redovisningsprincip vilket innebär att förändringen redovisas direkt mot eget kapital. 

6,3 mnkr har direktbokats mot eget kapital och föregående års jämförelsesiffror har justerats. 

Revisionsarvode 

Årets kostnad för räkenskapsrevisionen (granskning av delårsbokslut, årsbokslut samt 
berörda delar av administrativa interna kontroller) uppgår till 390 000 kr, varav arvoden för 
de förtroendevalda revisorerna uppgår till 40 000 kr. 
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8 Förklaringar av begrepp 
Aktualiseringsgrad 

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

Anläggningstillgångar 

Materiella - Fasta och lösa tillgångar för stadigvarande bruk som fastigheter, anläggningar, 
inventarier m.m. 

Immateriella - Tillgång utan fysisk form. 

Finansiella – Tillgång i form av aktier och andelar samt långfristiga fordringar som är 
avsedda för stadigvarande bruk. 

Avskrivningar 

Planmässig värdeminskning av anläggningstillgångar på grund av ålder och utnyttjande. 
Avskrivningstiden är mellan 3 år för inventarier till 100 år för fastigheter. Avskrivningstiden 
ska återspegla tillgångens nyttjande period. 

Balanskrav 

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

Balansräkning 

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

Borgensförbindelser 

Kommunen går i borgen för delar av sina dotterbolags lån. Det innebär att om dotterbolagen 
inte kan betala räntor och amorteringar, så kan kommunen komma att krävas på detta 
istället. 

Eget kapital 

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

Exploateringstillgångar 

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

Extraordinära poster 

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

Finansförvaltning 

Under finansförvaltningen redovisas stadens samlade kostnader för pensioner, 
arbetsgivaravgifter, skatteintäkter, intäkter för fastighetsavgifter med mera. Här upprättas 
även stadens finansiella resultat. Stadens intäkter såsom skattemedel fördelas internt till 
nämnderna genom kommunbidrag. Även likviditetsplanering, extern upplåning och 
kapitalförvaltning åligger finansförvaltningen. Finansförvaltningen administreras av 
stadsledningskontoret och lyder således under kommunstyrelsen. 
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Finansiella intäkter och kostnader 

Poster som inte är direkt hänförliga till verksamheten, t.ex. räntor, aktieutdelning, 

realisationsvinster/förluster, förvaltningsarvode m.m. 

Finansnetto 

Skillnaden mellan finansiella intäkter och kostnader. 

Internränta 

Kalkylmässig kostnad för det kapital som utnyttjas inom verksamheterna och som 
nämnderna betalar till stadens finansförvaltning. Varje investering genererar internränta 
som betalas av nämnden under investeringens avskrivningstid. Internränta kan jämföras mot 
låneränta. Internräntan uppgår för närvarande till 1,5 procent, vilket ska svara mot 
kostnaden för kommunens långfristiga upplåning. 

Justerat resultat 

I Sundbybergs stad används begreppet justerat resultat. Det är det resultat staden har om 
man bortser för såväl extraordinära poster som övriga jämförelsestörande poster (däribland 
exploatering). Det är ett resultatmått där intäkter och kostnader av tydlig engångskaraktär 
exkluderats. 

Jämförelsestörande poster 

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

Kassaflödesanalys 

Kassaflödesanalysen visar i vilken utsträckning löpande verksamhet, investeringsverksamhet 
respektive finansieringsverksamhet har genererat eller förbrukat medel under året. 
Summeringen av de olika verksamheterna ger årets förändring av likvida medel, d v s årets 
kassaflöde. 

Kapitalförvaltning 

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

Kapitalkostnader 

Benämning för internränta och avskrivningar. 

Kommunbidrag 

Den ersättning nämnden får för att kunna finansiera löpande verksamhet (driften). 
Kommunbidraget tillsammans med externa intäkter är de intäkter som ska finansiera 
nämndens totala driftskostnader. 

Kortfristiga fordringar och skulder 

Fordringar och skulder som förfaller inom ett år. 

Likviditet 

Betalningsberedskap på kort sikt. 

Långfristiga fordringar och skulder 

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

Nettokostnader 

Nettokostnader är intäkter minus bruttokostnader. Ett mått är att relatera nettokostnaderna 
mot skatter och bidrag (s.k. nettokostnadsandel). Om detta mått överstiger 100 procent 
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innebär det att kommunens skatter och bidrag inte räcker för att täcka kommunens 
nettokostnader. 

Omsättningstillgångar 

Tillgångar som snabbt kan omsättas till likvida medel, exempelvis bank, kortfristiga 
placeringar och kortfristiga fordringar. Fordringar som förfaller till betalning inom ett år 
klassificeras som omsättningstillgångar. 

Periodisering 

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

Resultaträkning 

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

Rörelsekapital 

Omsättningstillgångar minus kortfristiga skulder. 

Självfinansieringsgrad 

Årets resultat plus avskrivningar i förhållande till årets investeringar. 

Skattekraft 

Den kommunal beskattningsbara inkomsten per invånare. 

Skatteunderlag 

Den totala beskattningsbara inkomsten i kommunen. 

Skuldsättningsgrad 

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

Soliditet 

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

Swappar 

Swappar är finansiella instrument som innebär ett byte av kassaflöden mellan två parter på 
ett underliggande nominellt belopp. Ett swappavtal kan innebära att en part med ett fast 
kassaflöde vill byta till ett rörligt kassaflöde med en annan part som har ett rörligt kassaflöde 
och vill byta till ett fast kassaflöde. 
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