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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
2021.
Årsredovisningen vänder sig framför allt 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 och
verksamheten har utvecklats och hur skattepengarna har använts.
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2 Inledning
2.1 Kommunstyrelsens majoritetspartier
Sundbybergarnas Sundbyberg
Även år 2021 har präglats av pandemin covid-19. Sundbyberg har likt många andra
stockholmskommuner drabbats hårt. Vi vill inte ropa ”faran över” men ett stort steg togs den
9 februari 2022, då nästan alla restriktioner lyftes. Mittenstyret hoppas och tror att 2021 var
det sista året med covid-19 som samhällsfarlig sjukdom. Vi längtar efter en tid med
personliga möten, festligheter och en stad som lever upp efter pandemin.
Trots pandemin har Mittenstyret fortsatt att värna om och utveckla 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 2021 har vi tagit ytterligare 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. Sundbyberg
präglas av attraktiva miljöer för boende, besökare och företag, en väl fungerande
infrastruktur och ett rikt kulturliv. I ett expansivt skede är det viktigt att inte tappa styrfart
och det är även viktigt att kunna balansera alla utmaningar, så att en god ekonomisk
hushållning uppnås. Det innebär både effektivisering och besparingar med fokus på
grunduppdraget och tydliga politiska prioriteringar som är en del av ett långsiktigt
ekonomiskt arbete. Det innebär också ett solidariskt agerande mellan politikområden,
förvaltningar och stadshuskoncern för att åstadkomma ett hela staden-perspektiv.
Sundbyberg har under 2021 tagit ett stort ansvar för arbetet med klimat- och miljöfrågorna.
Under hösten framkom det att Sundbyberg även 2021 rankas som en av Sveriges mest
framtidssäkra kommuner av konsultföretaget WSP. Det är ett kvitto på att vår politik har gett
effekt men också att det krävs ett stort ansvar för att fortsätta med våra höga ambitioner. 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, vi installerar solceller som genererar hållbar energi på taken
och genom aktiv centrumutveckling bygger vi effektivt.
Centrumutvecklingen är även viktig för att lyfta stadsdelar som har en trygghetsproblematik
och för att 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 genomförts.
Målet är levande stadskärnor med så hög grad av hållbarhet som möjligt med människan i
fokus. Ett hållbart Sundbyberg har resurseffektiva kretslopp och klimatsmarta transporter
och energilösningar. Byggnader ska präglas av god arkitektur och utemiljöer ska vara trygga
för alla. Det är 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
2021 är inget undantag. Sundbyberg klättrar på Kvinnofridsbarometern, det test som
Riksförbundet för kvinnojourer, Unizon, gör för att mäta kommuners arbete mot våld mot
kvinnor. Det arbete som staden och polisen gjort har gett resultat. Men trots dessa
framgångar finns det skäl att vara ödmjuk och satsa ännu mer på tryggheten. Polisen har
bland annat satt upp en kamera i Rissne. Stadsdelarna Hallonbergen och Rissne är
klassificerade som riskområden på Polisens nationella operativa avdelnings (NOA) lista över
utsatta områden. 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
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arbetssätt som sker mellan stadens förvaltningar under namnet Samverkan i Rissne (SIR).
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. Ett partnerskap med
Stiftelsen Tryggare Sverige och en en-procentsregel för trygghet är ytterligare två viktiga
verktyg för att bygga tryggt redan från början.
När vi blir fler sundbybergare måste möjligheter till kultur-, idrotts- och fritidsaktiviteter
finnas 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,
vilket bidrar till gemenskap, glädje och stärkande av folkhälsan. Våra föreningar gör vår fina
stad starkare och bidrar tydligt till social hållbarhet. Vi vill erbjuda våra invånare en aktiv och
meningsfull fritid och arbetet med att erbjuda ett varierat och högkvalitativt utbud av kultur-,
idrotts- och fritidsaktiviteter har gett resultat.
Det mest imponerade detta år är de insatser som de som arbetar i staden gjort. Trots en
fortsatt pandemi har stadens verksamheter stått sig starka tack vare vår engagerade och
kompetenta personal. Vi hoppas att 2022 inte blir lika arbetsamt, utan ger tid för rekreation
och återhämtning. Vi vill skicka ett stort tack för det beundransvärda arbete ni utfört!
Peter Schilling
Socialdemokraterna
Stefan Bergström
Centerpartiet
Johan Storåkers
Liberalerna
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2.2 Stadsdirektören har ordet
Även under 2021 hade pandemin stor påverkan på samhället och våra verksamheter. Tack
vare erfarenheten och kunskapen som vi förvärvat under det första året, så hanterade vi
pandemin på ett föredömligt sätt. Engagemanget och kompetensen hos stadens medarbetare
har varit den viktigaste framgångsfaktorn och jag är oerhört stolt över få vara en del av
stadens organisation. Under två år har våra förmågor och strukturer utmanats och vi har
oförtröttligt fortsatt att leverera bra kommunal service till våra medborgare.
Vi ser nu en avmattning av pandemin, och förhoppningsvis innebär det att vi kan gå tillbaka
till att vara mer fysiskt närvarande i våra verksamheter. Med det sagt så är mångas
bedömning att det nya normala innefattar digitala möten och distansarbete i högre grad än
innan pandemin. Hur detta ska implementeras i organisationen är en fråga som staden,
tillsammans med andra kommuner i länet, arbetat med under 2021.
Sundbyberg har fortsatt befolkningstillväxt, men på lägre nivå än under tidigare år. Under
året växte staden med 763 nya invånare och vid årets slut hade staden 53 564 invånare. Det
motsvarar en ökning med 1,4 procent, vilket är högre än föregående år. Det är också högre är
region Stockholms befolkningstillväxt. Stadens befolkning har vuxit de senaste 15 åren, och
den genomsnittliga tillväxten under de senaste 5 åren är 1,52 procent.
Att växa innebär också utmaningar. Förutom den ekonomiska aspekten, så ställer det krav på
en väl strukturerad och effektiv organisation, i alla delar. Detta låg till grund för fullmäktiges
uppdrag till kommunstyrelsen; att ta fram förslag till en samlad förvaltningsorganisation,
samt att öka samordning och samorganisering mellan förvaltningsorganisationen och
stadens bolag.
Under året har stor kraft lagts på att verkställa detta uppdrag och i september beslutade
fullmäktige enligt kommunstyrelsens förslag; att gå från sex förvaltningar till en samlad
förvaltning. Den slutliga organisationsstrukturen beslutades därefter av kommunstyrelsen i
november och den nya organisationen trädde i kraft den 1 januari 2022.
Den nya organisationen innebär att det finns en enda förvaltning som är placerad under
kommunstyrelsen och förvaltningen är organiserad i fem sektorer. I fyra av dem bedrivs
stadens verksamheter och i den femte samlas resurser för övergripande ledning och
samordning. Förändringen omfattar inte stadens politiska nämndsorganisation, men målet
är att det ska bidra till att stärka nämndernas strategiska uppdrag med att utveckla stadens
verksamheter. Genom att skapa en gemensam organisation där de olika delarnas resurser
bättre kan samlas och användas, så bidrar det till att stärka stadens förmåga att möta de
utmaningar vi har och står inför.
Ett stort tack till alla fantastiska, kunniga och engagerade medarbetare som finns i våra
verksamheter! Tack vare er så tar vi oss varje dag, steg för steg, närmare mot vår vision, ett
Sundbyberg som växer tillsammans med sina invånare.
Jag vill också tacka stadens förtroendevalda för ett gott och konstruktivt samarbete för
sundbybergarnas bästa!
Jan Eriksson
Stadsdirektör
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3 Förvaltningsberättelse
3.1 Översikt över verksamhetens utveckling
Kommunkoncernens resultat
Kommunkoncernen redovisar ett helårsresultat på 49,4 miljoner kronor (mnkr) (392,5 mnkr,
2020).
Stadens resultat
Staden redovisar ett helårsresultat på 58,2 mnkr (182,2 mnkr). I resultaten ingår
exploateringsintäkter, reavinst från försäljning av anläggningstillgångar och intäkter i form
av investeringsbidrag på 30,0 mnkr i staden. Staden har högre skatteintäkter, statsbidrag och
utjämning med 60,2 mnkr jämfört med budget. Finansnettot visar 1,9 mnkr sämre än
budget. Nämnderna uppvisar totalt ett överskott jämfört med budget på 51,5 mnkr. I
nämndernas resultat ingår statsbidrag för att täcka sjuklönekostnaderna under året samt
merkostnader, till följd av pandemin med 15,8 mnkr.
Överskott redovisas inom alla nämnder förutom kommunstyrelsen som redovisar ett
underskott på 4,7 mnkr. Huvudorsak till underskottet inom kommunstyrelsen är ett
besparingskrav som ålades kommunstyrelsen på 18,7 mnkr. Större överskott finns inom
förskolenämnden 12,7 mnkr, äldrenämnden 20,1 mnkr och social- och
arbetsmarknadsnämnden 15,2 mnkr.
Förklaringsposter till stadens resultat

mnkr

Budgeterat resultat

0,0

Nettoöverskott nämndernas verksamhet

51,5

Volymkompensation till nämnderna

31,2

Ökade skatteintäkter och utjämning

60,3

Ökad utdelning

10,0

Reavinst/orealiserad förlust, kapitalförvaltningen

19,7

Finansnettot, övrigt (index mm)

-31,2

Pensionskostnader/personalkostnader

-46,9

Exploateringsersättningar/investeringsbidrag m.m.

28,8

Reavinst anläggningstillgångar

-36,0

Övrig finansen (utrangeringar, statsbidrag m.m.)

-29,2

Årets resultat i resultaträkningen

58,2

Skatter och utjämningssystem
Skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning samt fastighetsavgift uppgick totalt till
2 608,4 mnkr under 2021. Det är 95,3 mnkr eller 3,8 % mer än året innan. För året har staden
betalat 239,1 mnkr i kostnadsutjämningsavgift och 16,7 mnkr i inkomstutjämningsavgift.
För den så kallade LSS-utjämningen (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade)
som sker mellan kommunerna betalade staden en avgift på 128,0 mnkr (125,8) mnkr. Staden
fick 156,6 mnkr i regleringsbidrag i år. Regleringsbidraget är den justeringspost i generella
statsbidrag som kommunerna erhåller i form av kr per invånare. Fastighetsavgiften gav
staden 56,9 mnkr i intäkter och 17,2 mnkr erhölls i generella statsbidrag under året.
Befolkningens struktur har förändrats i förhållande till övriga kommuners struktur i riket.
Det innebar att staden 2021 erhöll mindre från inkomstutjämningen och dessutom betalar in
mer i kostnadsutjämningen och LSS-utjämningen. Det är främst kostnadsutjämningens
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delmodell för äldre som ökar stadens avgift till kostnadsutjämningen under 2021.
Nettokostnadsandel
Genom att följa hur stor andel av de totala skatteintäkterna tillsammans med generella
statsbidrag och utjämning som går åt för att finansiera den löpande verksamheten får man
ett viktigt nyckeltal för att bedöma stadens ekonomi. Verksamhetens nettokostnadsandel
uppgår till 101 % (93 %, 2020) av stadens skatteintäkter och statsbidrag. Motsvarande mått
exklusive jämförelsestörande poster är 103 % (103 %). Som måttstock inom kommunsektorn
för att bedöma om god ekonomisk hushållning uppnås brukar sägas att
nettokostnadsandelen bör ligga under 98 % sett över tiden. I en verksamhet som växer
kraftigt kan den behöva vara ännu lägre. Nettokostnaderna uppgår till 2 638,1 mnkr. Det är
en ökning med 304,8 mnkr eller 13 %. De externa kostnaderna, dvs verksamhetens
kostnader, finansiella kostnader och avskrivningar, ökade med 97 mnkr eller 3,1 %. De
externa intäkterna, dvs verksamhetens intäkter, skatteintäkter, statsbidrag och utjämning
samt finansiella intäkter, minskade med 26,8 mnkr eller 0,8 %.
Finansnetto
Staden redovisar ett positivt finansnetto med 87,7 mnkr (2,3 mnkr). Finansiella intäkter
uppgår till 147,0 mnkr (33,0 mnkr). Större delen av de finansiella intäkterna utgörs av
utdelning från Sundbybergs stadshus AB med 92 mnkr (0 mnkr) samt utdelning från
Norrenergi AB med 25 mnkr (15 mnkr). I finansnettot ingår också borgensavgift från
koncernen Sundbybergs stadshus AB och Norrenergi AB på 4,4 mnkr (3,8 mnkr). De
finansiella kostnaderna uppgår till 59,3 mnkr (30,7 mnkr) och består av finansiell del av
stadens pensionskostnad, 4,3 mnkr (6,2 mnkr) och indexuppräkning av medfinansieringsbeloppen till Tvärbanan och Mälarbanan med 54,2 mnkr.
Finansiering, ekonomisk ställning och kassaflöde
Materiella anläggningstillgångar
De materiella anläggningstillgångarna i form av byggnader, mark, inventarier och maskiner
uppgick vid årets slut till 3 602,5 mnkr (3 537,9 mnkr). En ökning under året med 64,6 mnkr.
Finansiella anläggningstillgångar/Bidrag till infrastruktur
I beloppet 1 803,0 mnkr ingår bidrag till infrastruktur avseende Mälarbanan och Tvärbanan
med 754,7 mnkr. Aktierna i Sundbybergs stadshus AB uppgår till 253,1 mnkr och aktierna i
Norrenergi AB uppgår till 372,3 mnkr.
Likviditet
Den kortfristiga likviditeten påverkas av flödet av in- och utbetalningar. Vid årets slut fanns
0,6 mnkr (0,3 mnkr) i likvida medel. Kommunkoncernen har en checkkredit på 700 mnkr,
varav stadens andel är 450 mnkr.
Långfristiga skulder
Kommunkoncernen har en långfristig låneskuld på 1 875 mnkr (1 700 mnkr) en ökning med
175 mnkr. Staden har inga långfristiga lån. Kommunkoncernen kan ta lån genom
Kommuninvest. Utöver lån omfattar långfristiga skulder periodiserade intäkter i form av
bland annat investeringsbidrag. Enligt ny rekommendation från RKR får endast
investeringsbidrag från offentliga organisationer periodiseras.
Borgensåtagande
Stadens borgensåtaganden uppgår till 3 235,5 mnkr vilket är 26,3 mnkr mindre än förra året.
Borgensåtagandet har minskat till Norrenergi med 25,0 mnkr, Stiftelsen Parken med 1,0
mnkr och med 0,3 mnkr till Sundbybergs bangolf.
Soliditet
Soliditeten i kommunkoncernen uppgår till 58 % (59 %). Av stadens balansomslutning på
5 753,6 mnkr (5 611,0 mnkr) uppgår det egna kapitalet till 3 317,5 mnkr (3 259,3 mnkr),
vilket innebär en soliditet på 58 % (58 %). Soliditeten visar hur stor del av tillgångarna som
finansierats med egna medel. Nyckeltalet beskriver den långsiktiga betalningsförmågan och
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är beroende av resultatutvecklingen och förändringen av tillgångarna. Stadens soliditet
inklusive pensionsförpliktelse (pensionsskuld intjänad före 1998) är 48 % (47 %).

Fem år i sammandrag
2021

2020

2019

2018

2017

KOMMUNKONCERNEN
Årets resultat (mnkr)

49,4

392,5

176,2

588

1 144

6 537

6 487

6 095

5 774

5 173

58

59

63

58

51

927

986

742

593

718

Långfristig låneskuld

2 195

2 004

2 058

2 693

3 665

Antal tillsvidareanställda

2 535

2 500

2 478

2 400

2 338

53 564

52 801

52 414

50 564

49 424

Antal tillsvidareanställda

2 214

2 175

2 203

2 125

2 065

Primär kommunalskattesats

18,90

18,90

18,90

18,90

18,90

Total kommunalskattesats (exkl. kyrkoavgift)

30,98

30,98

30,98

30,98

30,98

116

115

113

112

109

2 761

2 538

2 443

2 280

2 112

-153

-25

-145

-35

67

2 608

2 513

2 298

2 245

2 178

542

778

604

738

728

Verksamhetens kostnader inklusive avskrivningar
(mnkr)

-3 180

-3 111

-3 013

-2 935

-2 733

Verksamhetens nettokostnader (mnkr)

-2 638

-2 333

-2 409

-2 197

-2 004

Årets resultat; före extraordinära poster (mnkr)

58

182

76

127

236

Årets resultat; exkl. jämförelsestörande poster (mnkr)

10

-69

15

-79

44

246

515

342

266

359

Självfinansieringsgrad på reinvesteringar (%)

27

20

37,3

Skuldsättningsgrad (%) (skulder exklusive avsättningar
/ tillgångar)

20

19

23

24

24

Rörelsekapital (mnkr) (omsättningstillgång
- kortfristiga skulder)

-603

-716

-658

-570

-484

Långfristig låneskuld

83,0

79,3

77,2

203,3

199,8

Soliditet I (%) (eget kapital / tillgångar)

58

58

70

70

70

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

48

47

56

54

53

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

101

93

105

98

92

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

103

103

107

107

101

Eget kapital (mnkr)
Soliditet (%)
Investeringar netto (mnkr)

STADEN
Befolkning, per 31 dec

Kommunens skattekraft i andel av rikets skattekraft
(%)
Skatteintäkter (mnkr)
Generella statsbidrag och utjämning (mnkr)
Skatteintäkter, inklusive utjämning (mnkr)
Verksamhetens intäkter (mnkr)

Investeringsvolym (mnkr)
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Raderna skuldsättningsgrad, rörelsekapital, soliditet är
justerade avseende år 2020 på grund av ny redovisning
av statlig medfinansiering

3.2 Den kommunala koncernen
Den samlade kommunala verksamheten i Sundbyberg bedrivs i stadens nämnds- och
förvaltningsorganisation och stadens helägda bolag,
Förutom de helägda bolagen finns några delägda bolag, kommunalförbund och en stiftelse.
Därutöver anlitar staden privata utförare på flera områden, framför allt inom vård- och
omsorgsverksamheten och tekniska verksamheten.

Ovanstående organisationsschema omfattar den kommunala organisationen med nämnder
och helägda bolag samt 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 6 mnkr till staden.
Verksamheter i den kommunala koncernen
Verksamheten för den kommunala koncernen bedrivs i stadens nämnds- och
förvaltningsorganisation och de kommunala bolagen i bolagskoncernen Sundbybergs
Stadshus AB och Norrenergi AB.
Bolagskoncernen Sundbybergs Stadshus AB består av moderbolaget med samma namn och
dotterbolagen Fastighets AB Förvaltaren, Lokalfastigheter i Sundbyberg AB, Sundbyberg
Avfall och Vatten AB, Sundbybergs stadsnät AB och Sundbybergs Bredband AB.
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Norrenergi AB är delägt tillsammans med Solna stad. Sundbyberg äger en tredjedel av
bolaget.
Nämndernas och bolagens verksamheter och ekonomi beskrivs i egna avsnitt i
årsredovisningen.

3.3 Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning
Samhällsekonomisk utveckling
Den ekonomiska utvecklingen under 2021 var mer stabil än föregående Corona-år. Världen
upplevde både en tredje och fjärde våg av covid-19 under 2021, men antalet avlidna av eller
med covid-19 sjönk under året. Nivån på smittade varierade mellan länderna och var i olika
faser.
I takt med att vaccinationsgraden ökade så avtog restriktionerna. Under sommarmånaderna
fanns större möjligheter att resa inom Europa, dock med vaccinpass och negativa covidprovsvar. I perioder av högre smittspridning har restriktioner ändå funnits. Dessa har
inneburit inskränkningar för många upplevelsebranscher och service-näringen. Vilket också
avspeglar sig på arbetsmarknaden och andel arbetslösa. Många europeiska ekonomier har
delvis återhämtat sig främst genom en tilltagande tjänstekonsumtion under 2021 och fler
restaurangbesök och ett ökat resande, dock från låga nivåer. Det är särskilt tydligt i södra
Europa. Däremot fortsatte problematiken med tillverkning och leverans världen över. Under
stor del av 2021 rådde stor brist på elektroniska komponenter, särskilt halvledare. Vilket
ledde till tillverkningsproblem i många industrier både i Europa och i Sverige. Vilket i sin tur
avspeglade sig på arbetsmarknaden då varor inte kunde produceras och antalet anställda
delvis eller helt fick minskas.
BNP-nivån är nu återhämtad i många länder, men inte antalet arbetade timmar. Samtidigt
har inflationen stigit till höga nivåer i främst USA. Medan centralbanker ska hantera risker
med ökande inflation (främst i USA) så tog smittspridningen fart igen vid årsskiftet 21/22. I
takt med ökad vaccinationsgrad i världen utgör pandemin ett gradvis mindre hot för
världsekonomin. I slutet av året steg energipriserna kraftigt i Europa och i norra Europa var
energipriserna så pass höga att staterna valt att gå in och stödja hushållen med maxpris per
KWh eller en retroaktiv ersättning. Men för näringsidkare uteblev detta stöd vilket gav stor
påverkan för tillverkningsindustrin. Det försämrar hushållens köpkraft och företagens
vinster.
Sveriges Kommuner och Regioners (SKR) bedömer att Sveriges BNP ökar med 4,9 procent
2022 och 3,6 procent under 2022. Arbetslösheten har långsamt börjar falla tillbaka. Gruppen
som varit arbetslös mer än 12 månader ökar dock. Skatteunderlaget beräknas öka för 2021
och SKR bedömer en bra tillväxt även 2022. Inflationen förväntades minska jämfört med
2021 men kriget i Ukraina har ställt detta på ända. Hur lång tid kriget kommer pågå och dess
följeffekter gör att inflationen på helåret blir svår att förutse.
Priserna på bostäder, framför allt villor och radhus i storstadsregionerna, har fortsatt att öka
under 2021. Antalet ansökningar om lånelöfte för bostadslån ökade under året trots de högre
bopriserna. Efterfrågan på närhet till natur och egen tomt samt ett arbetsrum i bostaden tros
vara en av orsakerna.
Arbetslösheten sjönk under året och landade på 7,2 procent för 2021 (-1,6 procent mot
2020). Lika stor andel kvinnor som män var arbetslösa. Unga personer och utrikes födda
uppvisar de största sysselsättningstappen.
Kommunernas preliminära resultat uppgår till 38,3 mdkr för 2021. Det var en förbättring
med 8,4 mdkr jämfört med 2020. Verksamhetens nettokostnad ökade med 23,3 mdkr, men
kompenserades av en ökning av skatteintäkter med 28,3 mdkr samt generella statsbidrag och
utjämning som ökade med 3,5 mdkr.
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Vad ser vi framöver?
Det finns risk att de höga energipriserna och drivmedelspriserna driver upp kostnaden för
produktion. Den samlade bilden är att konsumenterna troligen får mindre pengar att
spendera. Detta kan också driva upp inflationen och räntenivåerna i Sverige inom kort.
Bedömare spår en snabbare ränteuppgång än vad Riksbanken gör.
I USA stiger inflationen mycket, även där till stor del på grund av prisökningar för el och
bränsle. Tidigare stigande långa räntor och prisökning påverkar tillväxten i USA och resten
av världen negativt via de globala räntemarknaderna.
Sveriges Kommuner och Regioners (SKR) ser mindre oro och osäkra prognoser under 2022,
trots det säkerhetspolitiska läget i Europa och konflikten mellan Ryssland och Ukraina. SKR
spår en sakta sjunkande arbetslöshet, ner till 7,5% år 2025. Antalet arbetade timmar bedöms
utvecklas med 3,3 % under 2022 för att sedan sjunka till oförändrad utveckling kring 20242025.
Skatteunderlaget beräknas öka för 2021 och SKR bedömer en bra tillväxt även 2022.
Inflationen faller tillbaka under 2022, efter att ha drivits upp i år av höga energipriser.
Vaccineringen i Sverige har kommit långt och stor andel av den vuxna befolkningen har
minst tre vaccinationer. Många har även fått en tredje. Idag är det osäkert hur ofta vaccinet
kommer att behöva fyllas på. Riktlinjerna förändras kontinuerligt.
Sällan tidigare har omfattningen av stimulans och krockkuddar i länders ekonomier varit så
stor som under pandemin. Det gör att det är än svårare att spå hur ekonomin reagerar när
stödåtgärderna tas bort en efter en och kvar blir länders höga offentliga skuldsättning, där
flera europeiska länders skuldsättning är över 100 procent av landets BNP.
För Sundbybergs del så prognostiseras något högre nivå av skatteunderlagstillväxt påverka
skatteintäkterna och därmed finansieringen av verksamheten. En större utmaning är om
befolkningstillväxten mattas av, då det slår direkt på statsbidragen för eftersläpningseffekter
för en snabbt växande befolkning som ingår i det kommunala utjämningssystemet. För 2022
beräknas staden erhålla endast ett litet bidrag för eftersläpningseffekt och för 2023 inget
sådant bidrag. Framtiden är osäker kring denna del. Kommande befolkningsprognoser kan
ge en indikation på om befolkningstillväxten kommer bli så stor att staden erhåller
eftersläpningsbidrag. Skatteunderlagets utveckling och befolkningstillväxten blir därför
viktig att följa under året och inför planperiod 2023-2029.
Även utvecklingen av sysselsättning och arbetslöshet för stadens invånare är viktigt att följa.
Kriget i Ukraina och dess effekter på den globala ekonomin, med brist på vissa varor och
därmed ökade priser samt effekter av flyktingmottagandet kommer också att ha inverkan på
stadens verksamheter och ekonomi.

Befolkningsutveckling
Staden har fortsatt befolkningstillväxt, men på lägre nivå än under tidigare år. Under året
växte staden med 763 nya invånare och vid årets slut hade staden 53 564 invånare. Det
motsvarar en ökning med 1,4 procent, vilket är högre än föregående år (0,7 procent). Stadens
befolkning har vuxit de senaste 15 åren, den genomsnittliga tillväxten de senaste 5 åren är
1,52 procent. (2020: 2,8). Den genomsnittliga befolkningstillväxten påverkar stadens
kommande skatteunderlag och kommunal utjämning.
Könsfördelningen är jämn bland stadens invånare, 50,3 procent är män och 49,7 procent är
kvinnor.
Befolkningsförändringarna under 2021 skiljer sig från föregående år. Det var fler som
flyttade både ut och in från staden än tidigare år. 8 339 personer flyttade till staden och
nästan lika många flyttade ut från staden, 8 334. Antalet utrikes inflyttningar ökade något
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mot 2020. Antalet utrikes utflyttningar låg på ungefär samma nivå som året innan. Andelen
som flyttade ut från staden till annan kommun i Stockholms län har ökat de senaste åren och
för perioden 2010-2021 hade 2021 flest utflyttningar. Många av utflyttande invånare flyttade
till kommunerna Sollentuna och Åkersberga.
År 2010 flyttade 8,8 procent av befolkningen ut från kommunen till annan kommun i länet,
samma siffra 2021 var 11,9 procent. Under både 2020 och 2021 flyttar fler invånare från
staden till övriga länet än vad som flyttar in från länet. Vilket det inte varit innan. På samma
sätt har andelen som flyttar ut till övriga kommuner i riket ökat. Andelen som flyttar till
staden från vårt län är på samma nivå som de senaste åren. Om vi antar att man max flyttar
en gång per år så har drygt 16 600 personer flyttat in och ut från staden, det motsvarar 31,1
procent av stadens invånare. Denna nivå är den högsta någonsin. Årets befolkningsökning
består främst av nyfödda, födelseöverskottet var 650 personer, invandringsöverskottet var
246 personer. År 2021 redovisar också en större justeringspost av invånare då SCB gjort en
större kontroll 2021.
Andelen unga i grundskoleålder, 6-15 år, var vid årets slut ca 10,5 procent av totala
befolkningen. Ungdomar i gymnasieålder, 16-18 år, utgör lika stor andel av stadens
befolkning som de senaste åren, kring 2,4 procent. Tillväxttakten i denna grupp är något
lägre än tidigare, 1,0 procent under 2021.

Region Stockholms befolkningstillväxt var under 2021 0,97 procent, vilket var lägre än de
senaste fem årens befolkningstillväxt.
Antalet invånare per 1 november ligger till grund för stadens skatteintäkter och det
kommunala utjämningssystemet. Den 1 november bodde 53 406 invånare i staden. Det är en
ökning med 739 personer från samma tidpunkt föregående år och är positivt för utvecklingen
av skatteintäkter. Det ska dock noteras att kostnadsutjämningen och intäktsutjämningen
inom de kommunala utjämningssystemet påverkar staden faktiska intäkter.

Bostads- och arbetsmarknad
Behov av 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. Sundbybergs bostadsmarknad påverkas av
bostadsmarknaden i hela regionen och konjunkturläget i hela Sverige.
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Under 2021 färdigställdes fler bostäder än året innan, 548 bostäder. Stadens bostadsbestånd
har stor andel 2 rum med kök och under 2021 förstärktes den bilden, men även mycket små
tvåor för enpersonshushåll byggdes. 2020 är det år som det senast finns byggandestatistik
för. Under 2020 var ca 47 procent av de färdigställda bostäderna i staden 2 rum och kök.
Flera färdigställda 2-rums 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. Andelen
ettor som byggs har ökat och utgjorde under 2020 högsta andelen på fem år, med närmare
34 procent av de färdigställda bostäderna. Storleken på bostaden påverkar hur många som
kan bo i en bostad, men också vem som flyttar in. Vilket i sin tur ger avtryck i stadens
befolkningsstruktur, kommunala utjämningssystem och behov av förskolor, skolor och annan
kommunal service. Förändrad bostadsstorlek under byggtiden gör också att
befolkningsprognoserna blir mer osäkra.
Under 2021 färdigställdes 11 510 bostäder i Stockholms län.
(Källa: Sundbybergs stad och SCB)
Arbetsmarknad
Arbetsmarknaden har varit fortsatt orolig under 2021. Under året sjönk arbetslösheten i riket
med -1,1 procent och i Stockholmsregionen med -1,4 procent. I Sundbyberg sjönk
arbetslösheten med -1,8 procent jämfört med december 2020. Arbetslösheten sjönk mer för
stadens män än för kvinnorna. Andelen av stadens arbetslösa invånare som deltar i program
för aktivitetsstöd är färre än i riket och fler män än kvinnor deltar i sådana program.

Andelen invånare som förvärvsarbetar, förvärvsintensiteten*, sjönk under 2020 till 80,4
procent (81,8 procent 2019, källa SCB). Stadens invånare arbetar i större utsträckning än
länet i snitt, där 78,3 procent arbetade under 2020. Stadens män har en något högre
förvärvsintensitet (80,9) än kvinnliga invånare (79,8).
*Förvärvsintensitet är ett mått som anger andelen personer med bostad i staden
(nattbefolkning) som förvärvsarbetar i en viss åldersgrupp i relation till samtliga personer i
den aktuella åldersgruppen. Förvärvsintensitet beräknas här för åldersklassen 16-64 år.

Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer
Ränterisk
Med ränterisk avses risken att ränteförändringar påverkar finansnettot negativt i ett stigande
ränteläge samt risken att ha låst in en alltför hög ränta i ett sjunkande ränteläge. Variationer i
marknadsräntan kan ha en betydande påverkan på koncernens resultat. För att hantera
risken säkrar koncernen ränta i derivat för att få en optimal ränteförfallostruktur med olika
löptider. Koncernen har vid bokslutsdatum 66 procent av lånevolymen räntesäkrade vilket
innebär att endast 34 procent av lånevolymen påverkas av ändringar i marknadsräntan. Per
den 31 december 2021 uppgick bolagskoncernens räntebärande skulder till 1 800 (1 600)
mnkr. Vid en ögonblicklig förändring av marknadsräntan med 1 procentenhet från och med
balansdagen den 31 december 2021, antaget allt annat lika, skulle räntekostnaden påverkas
med 6 mkr under den närmaste 12-månadersperioden. Om koncernen däremot haft en helt
rörlig ränta skulle räntekostnaden påverkas med -/+11 mnkr.
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Finansieringsrisk
Sundbybergs stads bolagskoncerns finansieringsrisk avser risken att nödvändiga krediter,
dels nya krediter, dels refinansiering av lån som förfaller, inte kan anskaffas överhuvudtaget
eller till en hög kostnad. För att reducera finansieringsrisken arbetar koncernen med, och
följer kontinuerligt upp, låneportföljens förfallostruktur och har en god spridning av
låneförfall. Finansieringsrisken reduceras ytterligare genom att koncernen har en
diversifierad finansieringsbas bestående av såväl banker som kreditinstitut samt ett aktivt
agerande på kapitalmarknaden med bland annat ett etablerat företagscertifikatprogram.
Koncernen har även en långsiktig finansieringsstrategi för att minimera
refinansieringsrisken.
Per den 31 december 2021 uppgick tillgängliga likvida medel för bolagskoncernen till 476
(570) mnkr och tillgängliga outnyttjade kreditfaciliteter till 1 250 (1 250) mnkr: totalt 1 736 (1
820) mnkr. Norrenergi AB har långfristiga lån på 225 mnkr, varav 75 mnkr motsvarar
Sundbybergs stads ägarandel, även om det är solidariskt ansvar för lånen. Norrenergi utsätts
genom sin verksamhet för en mängd olika finansiella risker: marknadsrisk (omfattande
elprisrisk, valutarisk och ränterisk), kreditrisk och likviditetsrisk. Företagets övergripande
riskhanteringspolicyer fokuserar på oförutsägbarheten på de finansiella marknaderna och
eftersträvar att minimera potentiella, ogynnsamma effekter på företagets finansiella resultat.
Bolaget använder derivatinstrument för att säkra viss riskexponering. Riskhanteringen sköts
av ekonomichefen enligt policyer som fastställts av styrelsen. Styrelsen upprättar skriftliga
policyer såväl för den övergripande riskhanteringen som för specifika områden, såsom
elprisrisk, valutarisk, ränterisk, kreditrisk, användning av derivatinstrument och finansiella
instrument som inte är derivat, samt placering av överlikviditet.
Finansverksamheten ska skötas på ett effektivt och affärsmässigt sätt för att uppnå bästa
möjliga finansnetto. Risktagandet är bestämt och avgränsat, utan spekulativa inslag, så att
bolagets betalningsförmåga säkerställs på kort och lång sikt. Finansrisken hanteras genom
att lånestocken kan fördelas på flera motparter och i sin helhet har en struktur där maximalt
50 procent av lånevolymen förfaller till betalning under varje rullande 12-månadersperiod.
Durationen ska vara minst 2 år och högst 5 år. Räntederivat får användas i säkringssyfte för
att minimera ränterisken.

Kapitalförvaltning och pensionsförpliktelser
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 261,3
mnkr (239,2 mnkr). Marknadsvärdet har ökat med 22,1 mnkr jämfört med föregående år.
Från och med 2019 redovisas finansiella anläggningstillgångar till marknadsvärde i stället för
till anskaffningsvärde. Staden innehar en mindre andel i ryska aktier som med anledning av
kriget i Ukraina kommer att säljas när möjligheten för utländska investerare att göra så finns.
Stadens totala pensionsförpliktelser tillsammans med koncernen Sundbyberg Stadshus ABs
ansvarsförbindelse, som återstår att finansiera efter avdrag för kapitalförvaltningen, uppgår
till 2 542,7 mnkr (2 284,9 mnkr). Konsolideringsgraden, dvs den andel av
pensionsförpliktelser som täcks av medel i egna förvaltade pensionsmedel, är per den 31
december 2021 26,9 procent i staden, motsvarande siffra för hela kommunkoncernen är 9
procent. I bolagskoncernen finns ett totalt pensionsåtagande motsvarande 1 834 mnkr (1 600
mnkr) via Fastigo.
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Kapitalförvaltning (mnkr)

Marknadsvärde 2021

Räntefonder
Svenska aktier och aktiefonder
Utländska aktier
Summa
Pensionsförpliktelse (mnkr)

Marknadsvärde 2020

185,9

165,2

65,9

66,1

9,6

7,9

261,3

239,2
2021

2020

Avsättning inkl. särskild löneskatt

386,6

326,4

Ansvarsförbindelse inkl. särskild löneskatt (staden)

583,4

597,7

Ansvarsförbindelse inkl. särskild löneskatt (Koncernen Sundbybergs Stadshus AB)

1 834,0

1 600,0

Summa pensionsförpliktelse

2 804,0

2 524,1

Finansiella placeringar avseende pensionsmedel

- 261,3

- 239,2

Återlånade medel

2 542,7

2 284,9

Konsolideringsgrad

9%

9%

Aktualiseringsgrad

96%

96%

3.4 Händelser av väsentlig betydelse
I detta avsnitt redovisas beslut fattade i respektive nämnd, styrelse eller koncernen
Sundbybergs stadshus AB samt händelser antingen kopplade till dessa eller andra väsentliga
händelser som skett under året. Den enskilt största händelsen som haft påverkan på
verksamheten är föga förvånande den pågående pandemin.
Kommunstyrelsen
Väsentliga beslut
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Beslut om ny principorganisation från 2022 för den samlade förvaltningen, med fyra
verksamhetssektorer och en gemensam sektor
Beslut om lokal- och fastighetsstrategi
Beslut om Sundbybergs stads kemikalieprogram 2030
Beslut om upphandlingspolicy för Sundbybergs stad
Beslut om fordonspolicy för Sundbybergs stad
Beslut om bidrag inom finskt förvaltningsområde
Ställningstagande samt beslutat om handlingsplan informationssäkerhet 2022–2023
Beslut om koncernövergripande program för krisberedskap och civilt försvar
Revidering av stadsdirektörens instruktion och förtydligat ansvar för krisberedskap
och säkerhetsskydd.
Beslut om idéburet offentligt partnerskap om platssamverkan med stiftelsen Tryggare
Sverige
Tillämpningsanvisningar för distansarbete arbetades fram som stöd till stadens
verksamheter
Riktlinjen för gåvor och representation uppdaterades utifrån skatteregler och andra
ändrade förutsättningar
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Väsentliga händelser
Pandemin har fortsatt påverka verksamheten under 2021. Flertalet medarbetare har i stor
utsträckning arbetat på distans under året. Andelen fysiska möten har begränsats och många
har ersatts med möten via digitala verktyg. Vissa planerade aktiviteter som fysiska workshops
har dock utgått och andra aktiviteter har flyttats fram. Stadsledningskontorets förmåga att
stödja stadens övriga verksamheter har påverkats och ett område som blivit särskilt påverkat
är kommunikations- och näringslivsarbetet.
•
•
•
•
•
•
•

Arbetsmiljöverket utförde tillsyn över Sundbybergs stad under våren med fokus på
det systematiska arbetsmiljöarbetet. Tillsynen resulterade i fyra krav på förbättringar
avseende rutiner och processer. Åtgärder har vidtagits under året.
Säkerhetsskyddslagen har skärpts väsentligt den 1 december 2021. Staden har därför
enligt de nya bestämmelserna bland annat anmält den verksamhet som är
säkerhetskänslig till tillsynsmyndigheten Länsstyrelsen i Stockholms län.
Två större upphandlingar har bedrivits inom HR- och löneområdet; dels en
upphandling av förmånscyklar som kan erbjudas stadens anställda under våren 2022,
dels en förnyad upphandling av pensionsadministration.
En översyn har skett av driften av lönesystemet och ett nytt mer kostnadseffektivt
avtal är tecknat.
Stadens samtliga nämnder har genom avrop säkerställt att personuppgiftsansvariga
nämnder har ett dataskyddsombud då den tidigare slutat.
Staden har förnyat medborgarlöfte och reviderat samverkansöverenskommelsen med
lokalpolisområde Solna.
En ny ansvars- och styrstruktur avseende trygghetsfrågor har upprättats utifrån
samverkansöverenskommelsen med Polisen.

Grundskole- och gymnasienämnden
Väsentliga beslut
•

Inga väsentliga beslut har fattats under perioden som påverkar verksamheternas
resultat.

Väsentliga händelser
•

Två nya rektorer har rekryterats, till Kymlingeskolan och Ursvikskolan. Rektor för
gymnasiet har gått i pension och en tillförordnad rektor fanns på plats under
höstterminen. Rekrytering av ny rektor till gymnasieskolan slutfördes och rektorn
påbörjar sin anställning 1 januari 2022.

•

Covid-19 påverkar fortsatt verksamheterna men läget har stabiliserats. Frånvaron
både bland personal och elever var vid årets slut högre än normalt även om den
sjunkit jämfört med 2020.

Förskolenämnden
Väsentliga beslut
•
•
•

Under året beslutades att förskolorna Vitsippan och Opalen skulle stängas för att
möta en minskad efterfrågan på förskoleplatser.
Förskolan Västra Brotorp evakuerades till nybyggda Kvarnkullens förskola i väntan på
byggnation av nya förskolelokaler i Västra Brotorp.
Kvarnkullens förskola invigdes i april och under hösten blev den nominerad till årets
förskole- och skolbyggnad.
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Väsentliga händelser
•

Under våren tillträdde ny verksamhetschef för förskola. Rektor och biträdande rektor
på Forskaren, Västra Brotorp och Lilla Ursviks förskolor gick i pension under våren
och efter sommaren tillträdde ny rektor för enheten. Ny biträdande rektor
rekryterades strax därefter.

•

Under våren infördes nya riktlinjer för vistelsetider för arbetssökande och
föräldralediga. Det har bidragit till att antalet närvarande barn blivit mindre, vilket till
viss del balanserat upp de ökade gruppstorlekarna. Förändringen har förbättrat
förskolornas arbetsmiljö.

•

Under första delen av hösten stängde med kort varsel en av stadens fristående
förskolor sin verksamhet. Stängningen påverkade särskilt en av stadens kommunala
förskolor då den tog emot majoriteten av den nedlagda förskolans barn. På mycket
kort tid lyckades mottagande förskola ställa om sin verksamhet och resurser. Arbetet
krävde stora arbetsinsatser av såväl ledning och pedagoger som barn- och
utbildningsförvaltningens resurser. Efter önskemål från vårdnadshavarna valde den
nyöppnade avdelningen att profilera sig som en uteverksamhet.

•

För andra året har pandemins föränderlighet och ovisshet präglat mycket av arbetet
inom stadens verksamheter. Av verksamheterna har det krävt hög förmåga till snabba
omställningar och förändrade arbetssätt.

Äldrenämnden
Väsentliga beslut
Pandemi påverkade även i hög grad verksamhetsåret 2021.
•

•

•
•
•

•
•

Förvaltningsledningen beslutade att fortsätta med övergripande avstämningar med
berörda nyckelpersoner i verksamheten varannan vecka för att ha kontroll på
smittspridning, följsamhet till aktuella restriktioner, vaccinationsgrad, sjukfrånvaro
samt tillgång på skyddsutrustning.
Beslut fattades i början av året att vaccination kunde ske på arbetstid för att
underlätta för medarbetarna. Under hösten erbjöds även äldreförvaltningens
medarbetare gratis vaccinering mot säsongsinfluensa.
Tillfälligt stängda verksamheter kunde inte öppna under första halvåret på grund av
pandemins utveckling. Först under senare del av hösten kunde ett gradvis öppnande
ske av Träffpunktsverksamheterna och dagverksamhet för demenssjuka.
Seniorkollot på Sätra Brunn kunde dock genomföras under sensommaren och tidig
höst.
Beslut togs att via en särskilt utredare informera om och samordna alla ansökningar
om statsbidrag inklusive hantering och ansökningar från privata utförare. Under året
har också, på äldreförvaltningens initiativ, ett nätverk i nordvästkommunerna kring
statsbidrag startat med syfte att utbyta erfarenheter.
Under hösten togs beslut om att ansluta verksamheterna till Palliativt
Kunskapscentrum och FOU nu. Det ger verksamheterna en möjlighet till stöd,
utbildning och utveckling med anknytning till aktuell forskning.
Det externt finansierade projektet ”Mötas i Musik-hela livet” (2019-2022) har fortsatt
med målet att äldreomsorgen i Sundbyberg ska bli nationellt ledande i att använda
musik som omvårdnad.
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Väsentliga händelser
•
•
•
•
•

•
•

Inspektionen för Vård och Omsorg (IVO) genomförde under våren en fördjupad
granskning på ett äldreboende i egen regi. Verksamhetens korrigerande åtgärder
godkändes av IVO efter sommaren.
På uppdrag av stadens förtroendevalda revisorer har en granskning genomförts av
äldrenämndens sätt att hantera pandemin. Resultat kommer att redovisas under
första kvartalet 2022.
En extern revison av ledningssystemet ISO 9001:2015 genomfördes i oktober.
Revisorn gav verksamheterna mycket goda omdömen och rekommenderade fortsatt
certifikat.
Under hösten har också myndighetsenheten genomgått en HBTQI-certifiering genom
RFSL.
Under året har mycket resurser åtgått till att hantera inplanerad förhandling i
tingsrätten. Ett privat hemtjänstföretag hade stämt staden för otillåten hävning och
krävde drygt 40 mnkr i skadestånd. Innan förhandlingarna skulle starta träffades en
överenskommelse med företaget. I stället för att betala skadestånd erhöll staden en
knapp miljon från det aktuella företaget.
Förberedelser inför upphandling av nytt verksamhetssystem har pågått under året.
Detta är en komplex process som kommer att fortsätta även under 2022.
Under hösten inleddes arbetet med lokala regionföreträdare (inom ram för
samverkansgruppen Gottfrid), kring den nationella satsningen "God och nära vård".

Social- och arbetsmarknadsnämnden
Väsentliga beslut
Flera beslut under året har präglats av rekommendationer och restriktioner till följd av
pandemin.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sedan mars registreras kvinnan som registerledare i ärenden om hushållet består av
ett tvåkönat par.
Arbetet med automatisering av delar inom processen ekonomiskt bistånd är pausat i
väntan på genomförandet av upphandling av nytt verksamhetssystem
Utbetalningsprocessen.
Riktlinjerna för ekonomiskt bistånd är reviderade.
Distansarbete har möjliggjorts genom införandet av tvåfaktorsinloggningen samt
införandet av säkra digitala möten med brukare.
Samverkan med Stockholm stads verksamheter Mikamottagningen och KAST
Delegationen inom barn- och ungdomsområdet har ändrats för att öka styrningen och
få bättre kontroll på kostnadsutvecklingen.
Utredningarna inom funktionsnedsättningsområdet sker enligt IBIC, individens
behov i centrum.
Utvecklingsarbete genom inventering av aktiviteter avseende hedersproblematik samt
förslag på hur aktiviteterna ska samordnas i staden där relationsvåldsamordnare
leder arbetet.
Förebyggande samverkansprojekt har startats med statliga medel. Syftet är att
utveckla förebyggande och tidiga insatser som minskar risken för att barn och unga i
Rissne dras in i eller på andra sätt drabbas av kriminalitet.
Ny handlingsplan för arbetet med våld i nära relationer inklusive hedersrelaterat våld
och förtryck samt prostitution och människohandel för sexuella ändamål.
Förstärkning av den nära arbetsledningen inom barn- och ungdomsområdet.
Införande av Treservaprojektet som syftar till att uppnå en ökad rättssäkerhet och
högre tillförlitlighet vid statistikuttag.
Särskilda riktlinjer, restriktioner och användande av skyddsutrustning har gällt under
hela året.
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•
•
•
•
•

För att utveckla och utöka de arbetsmarknadsinriktade verksamheterna har en
genomlysning av dessa inletts över avdelningsgränserna.
Arbetstidsmåttet för de anställda på boendestödet har ändrats från 37 timmar/vecka
till 40 timmar/vecka.
Beslut taget om att starta upp en ny daglig verksamhet i befintliga lokaler på
Odalvägen i Rissne.
Begränsning av antalet elever och personal på plats inom komvux under hela året.
Prioritering av undervisning på plats för att möta elevernas behov. Extra stöd och
studiehandledning har erbjudits. Successiv återgång efter sommaren.
För att ytterligare möjliggöra distansstudier har eleverna fått möjligheten att låna
hem en skoldator.

Väsentliga händelser
Året har präglats av den fortsatta spridningen av covid-19. Samtidigt har inflödet fortsatt öka
inom flera verksamhetsområden. Omprioriteringar av arbetsuppgifter och tillfälliga
förstärkningar av personal mellan verksamheter har varit nödvändiga för att hantera
pandemins effekter. Sjukskrivningar, föräldraledigheter och personalomsättning har också
inneburit att konsulter har behövts för att säkra myndighetsutövningen.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nytt stödboende har startats för målgruppen med beroendeproblematik.
En översyn av stödboendet ungdom har genomförts av en extern utredare.
Ett arbetsmiljöarbete har initierats följt av en arbetsmiljöutredning och ett fortsatt
utvecklingsarbete med extern part.
Vaccinationsprogram för brukare och medarbetare inom vård och omsorg.
Gruppbostaden i Ursvik öppnade i juni.
Fortsatt inflyttning på Skidbackens servicebostad.
Ett effektiviseringsarbete inom boendestödet som bland annat lett till att
arbetstidsmåttet ändrats från 37 till 40 timmar/vecka.
Investeringar inom det hälso- och friskvårdsfrämjande arbetet för brukarna genom
statliga stimulansmedel.
Fokusgrupper med brukarna kring deras upplevelse av "Ett år med covid".
Nya verksamheter inom daglig verksamhet och boende har planerats samtidigt med
planerade evakueringar.
Utvecklingsarbete kring AKK (Alternativ kompletterande kommunikation) och IBIC
(Individens behov i centrum).
Språkutbildning för personal från stadens äldreomsorg för 70 medarbetare i kursen
Yrkessvenska.
En ansökan för “Erasmus Ackreditering” har lämnats in. (beviljad i januari).
Projekt "SFI på öppna förskolan" som under 2022 blir ordinarie verksamhet.
I samband med den akuta situationen i Afghanistan tog staden emot 12 av de
kvotflyktingar som evakuerades.

Kultur- och fritidsnämnden
Väsentliga beslut
•
•
•
•
•
•

Beslut om Sundbybergs stads konstpolicy
Beslut om inhyrning av kultur- och fritidslokaler i Torgethuset i Ursvik
Beslut om nya krav för att vara en stödberättigad förening inom kultur- och
fritidsnämnden
Beslut om att ställa in Gräddö sommarkollo
Principer för fördelning av aktivitetsbidrag till föreningar med inställd verksamhet på
grund av coronaviruset för vårterminen 2021
Öppning av Sundbybergs simhall för allmänheten med anledning av covid-19.
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Väsentliga händelser
•

Efter att nämndens verksamheter i början av året bedrivits med omfattande
begränsningar och anpassningar med anledning av pandemin avvecklades
begränsningarna successivt under senvåren. Under hösten var verksamheterna öppna
i stort sett som vanligt. Under de sista veckorna av året utökades dock
begränsningarna i linje med gällande rekommendationer.

•

I början av året stängdes fritidsgårdslokalerna i Rissne på grund av problem med
ventilation och värme. Från och med hösten har man kunnat ha verksamhet i lokalen
igen.

•

Under våren togs ett beslut att omorganisera enheten Fritid Sundbyberg och den nya
organisationen sjösattes i augusti. I samband med omorganisation inleddes ett
utvecklingsarbete där enheten tagit fram en ny vision för enhetens arbete fram till
2025.

•

I och med nämndens beslut att ställa in Gräddö sommarkollo under sommaren 2021
fick sektorn i uppdrag att utöka utbudet av sommarlovsaktiviteter i staden i
samarbete med föreningslivet. Totalt delade nämnden ut drygt 930 tkr i
föreningsbidrag för extra sommarlovsaktiviteter. Utöver detta arrangerade sektorns
egna verksamheter aktiviteter under hela sommaren.

•

I maj flyttade ungdomsmottagningen till nya lokaler på samma adress. Från och med
maj tog även regionen över ansvaret för den medicinska delen av verksamheten på
ungdomsmottagningen.

Stadsmiljö- och tekniska nämnden
Väsentliga beslut
•
•
•
•
•
•
•
•

Beslut om fordonspolicy för Sundbybergs stad
Beslut om nya taxor och sanktionsavgifter för trafikanordningsplaner respektive
schakttillstånd
Riktlinjer för möblering av allmän platsmark i Sundbyberg har fastställts
Målsättning, riktlinjer och handlingsplan för lekplatser på allmän platsmark har
uppdaterats och antagits
Ny taxa för verksamhetsområdet geo data har tagits fram
Inriktningsbeslut avseende reglering av parkering med lokala trafikföreskrifter i
området Lilla Ursvik. Lokala trafikföreskrifter för att implementera
inriktningsbeslutet.
Ett förslag till ny angörings- och parkeringsstrategi för staden har tagits fram.
Förslaget ska behandlas under våren för att därefter överlämnas till
kommunfullmäktige för fastställande.
I september fattades beslut om att fastställa Trafiksäkerhetsstrategi - Riktlinjer för
trafiksäkerhetsarbetet 2021–2028 i Sundbybergs stad.

Väsentliga händelser
•

Ett arbete har pågått för att säkerställa att grundkartor till planuppdrag kan levereras
till den nationella geodataplattformen från och med den 1 januari 2022.

•

En särskild satsning för ökad kontroll och styrning av investeringsprojekten har
gjorts. En investeringscontroller anställdes på förvaltningen i augusti.

•

Måltidsservice har under året upphandlat transporter för hämtning och distribution
av måltider till kommunala mottagningskök inom Sundbybergs stad. En
drivmedelstrappa på fyra år, vars syfte är att år fyra ska alla transporter ske med
100% förnyelsebara drivmedel, var ett krav i upphandlingen. År ett ska minst 50% av
fordonen drivas av förnyelsebara drivmedel.
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Byggnads- och tillståndsnämnden
Väsentliga beslut
•

Två anmälningar avseende PCB-sanering har inkommit och beslut om
försiktighetsåtgärder har fattats i de båda ärendena. Saneringarna ska vara slutförda
2022. Inspektioner har utförts på plats av miljöenheten.

•

Ett förslag till taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område har tagits fram
och beslutades i september.

•

Ett förslag till taxa för prövning och tillsyn enligt Strålskyddslagen har tagits fram och
beslutades i september.

•

Bygglov har under året beviljats för nybyggnad av totalt 592 lägenheter och 22
radhus.

Väsentliga händelser
•
•
•

Lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder och förordningen om tillfälligt förbud mot
servering av alkohol har påverkat nämndens verksamhet under perioden.
Under 2021 genomfördes tre utbildningstillfällen om allmän handling och
ärendehanteringssystemet Public 360 för medarbetare på förvaltningen.
Nämnden har under 2021 genomfört eller påbörjat flera åtgärder utifrån
rekommendationer i de två externa granskningsrapporterna gällande
bygglovsverksamheten.

Valnämnden
Väsentliga beslut
•

Ett arbete inleddes i april 2021 tillsammans med geo data-enheten för att utreda
eventuella nya valdistrikt utifrån ny befolkningsstatistik.

•

Under hösten 2021 har samtliga röstnings- och vallokaler besökts inför de allmänna
valen 2022. Syftet var att fastställa vilka lokaler som kan återanvändas och om dessa
är tillgängliga. Tillgänglighetskontroll har gjorts med hjälp av checklista från
Myndigheten för delaktighet och vissa besök har gjorts tillsammans med
funktionsrättsrådets arbetsgrupp för fysisk tillgänglighet.

Väsentliga händelser
•

I slutet av 2020 initierades en genomlysning av stadens beredskap att genomföra
allmänna val. I april 2021 anställdes en handläggare som utifrån slutrapporten har
fortsatt förberedelserna inför valet 2022.

•

Stadsledningskontoret har informerat stadsdirektörens ledningsgrupp och flera
avdelningar och enheter om valet med syfte att sprida kunskap och upplysa om
kommande behov av samarbete. Vidare har arbete inletts tillsammans med
säkerhetsavdelningen, kommunikationsavdelningen och lokalansvariga i de
planerade vallokalerna.

•

Ett samarbete har även inletts med andra kommuner genom ett valsamordnarnätverk
för kommuner i Stockholms län.

Överförmyndarnämnden
Väsentliga beslut
•

Nämnden har under året beslutat om justeringar av delegationsordningen och antagit
riktlinjer för arvodering av ställföreträdare enligt föräldrabalken.

Sundbybergs stads Årsredovisning 2021 Sundbybergs stad

23

Väsentliga händelser
•

Nämnden har genomfört utbildningsdagar i september 2021 och löpande
utbildningsinsatser har också skett i anslutning till nämndens sammanträden. SKR:s
expert i överförmyndarfrågor bjöds in till nämndens utbildningsdagar för att
informera om den pågående utredningen "Gode män och förvaltare - en översyn"
(SOU 2021:36).

•

Sedan december 2020 ingår verksamheten i stadskansliet som är en av
stadsledningskontorets avdelningar och ett intensivt arbete har pågått för att
bemanna organisationen, kvalitetssäkra och utveckla arbetssätten och öka
digitaliseringen.

•

I en särskild insats avseende register- och aktvård identifierades närmare 100
ärenden som borde ha flyttats till andra kommuner under åren 2016-2020.
Överflyttning har nu skett och det finns vidårsskiftet 347 aktiva ärenden varav 21 är
under utredning.

•

Ett arbete har pågått under hösten för att förbereda för en uppgradering av
verksamhetssystemet till en webblösning. Uppgraderingen är klar i januari 2022.

•

Verksamheten har utvecklat rekryteringsförfarandet för nya ställföreträdare.
Intresseanmälningar tas numera emot i stadens digitala rekryteringstjänst och de
personer som har anmält intresse för att få uppdrag får en handbok skickad till sin epost. Utifrån handbokens information får intressenterna göra ett digitalt
kunskapstest.

•

Överförmyndarnämnden har i samarbete med SKR och kommuner i regionen
erbjudit distansutbildning av stadens ställföreträdare.

•

Länsstyrelsen har granskat verksamheten under hösten och återkommer med skriftlig
återkoppling under 2022.

Sundbybergs stadshus AB
Väsentliga beslut
•

•

•

I februari lämnade VD i bolaget sitt uppdrag vilket fick som konsekvens att
utredningsuppdraget om Sundbybergs nya stadskärnas organisatoriska hemvist
flyttades fram i tiden. Uppdraget som VD och vice VD gick till stadsdirektör
respektive ekonomichef i Sundbybergs stad.
Sundbybergs stad upphandlade en konsult med uppdrag att genomföra en utredning av
projektorganisationen i hela kommunkoncernen. Uppdraget påbörjades med en
förstudie under hösten och arbetet intensifieras under 2022.
Under året har ett avtal upprättats mellan bolaget och Sundbybergs stad som klargör
fördelningen av utgifter inom stadskärneprojektet.

Väsentliga händelser
•
•
•

För Sundbybergs nya stadskärna har en projektchef anställts. Även en projektstrateg
har tillsats inom Sundbybergs nya stadskärna.
En koncernkontrollerfunktion behövs i bolaget och bolaget har valt att köpa den
tjänsten från Sundbybergs stad. Funktionen är på plats i januari 2022.
Trafikverket aviserade under våren 2020 en förändrad huvudtidplan för Mälarbanan
vilket påverkar tid och ekonomi för projektet Sundbybergs nya stadskärna. Beslut om
förändrad byggstart för tunnelbygget, från 2022 till 2024, förväntas under 2022.
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•
•

•

Förhandling med Trafikverket om reglering av merkostnader för de två projekten med
anledning av den förändrade tiden pågår.
Omfattande förberedande arbeten, främst ledningsomläggningar, inför genomförande
av Trafikverkets transportinfrastrukturanläggning har påbörjats.
Projektet Nya stadskärnan har i samarbete med staden påbörjat arbete med inventering
och utredning gällande intäktsförutsättningar, exempelvis den tekniska försörjningens
påverkan på exploateringsbar yta samt arbete med flera scenarier för bebyggelsen.
Analys av projektets Return on investment är inledd, samt arbete med utökad metod
för att begränsa osäkerheter.
Teknisk förstudie, vilken klarlägger förutsättningar och genomförbarhet för
kvartersmark och allmän platsmark såväl inom detaljplan för Västra delen som övriga
programområdet har avslutats. Fördjupad teknisk förstudie har inletts. Förstudien ger
viktigt underlag till det omfattande förhandlingsarbete som pågår med Trafikverket
avseende dels genomförandeavtal med tillhörande nyttjanderättsavtal dels
preciseringar av befintligt medfinansieringsavtal.

Fastighets AB Förvaltaren
Väsentliga beslut
•

En mindre organisationsförändring genomfördes från 1 januari 2021. Ett av
förvaltningsområdena delades upp i två enheter: Energi och Teknik och Kommersiell
förvaltning.

Väsentliga händelser
•

•
•
•

Efter förhandlingar och prövning i Hyresmarknadskommittén skrev Förvaltaren och
Hyresgästföreningen Region Stockholm, Sundbybergsföreningen ett avtal om en total
hyreshöjning på 1,45 procent för 2021.
Förvaltaren behöll det höga kreditbetyget ’AA-/Stable’.
Årets Nöjd-Kund-enkät bland de boende resulterade i fortsatt högt betyg 70 (70).
Årets medarbetarindex ökade till 73 (71).

Lokalfastigheter i Sundbyberg AB
Väsentliga beslut
•

•

•

•

Lokalfastigheter har fortsatt följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer gällande
hanteringen av covid-19, vilket inneburit att stor del av medarbetarna har arbetat på
distans under året. Ledningen har också arbetat fram riktlinjer för distansarbete.
Styrelsen beslutade att bolaget skulle flytta till nya kontorslokaler i den egna
fastigheten Makaronen 8, och flytten skedde i juni. Anledningen till flytten var främst
att möjliggöra för systerbolaget Sundbyberg Avfall och Vatten AB (SAVAB), att
säkerhetsklassa sina kontorslokaler.
Sundbybergs Stadshus AB:s styrelse fattade i början av året ett inriktningsbeslut att
utveckla bolagsstrukturen med effekten att Lokalfastigheters dotter- och
dotterdotterbolag kommer att överflyttas till SSAB. Arbetet påbörjades under den
tidigare ledningen för SSAB men har inte genomförts under året.
Kommunfullmäktige har beslutat om hyresavtal avseende 1 658 kvm i fastigheten
Lådmakaren 3 i stadsdelen Rissne för en hyresperiod på tio år. Hyresavtalet innebär att

Sundbybergs stads Årsredovisning 2021 Sundbybergs stad

25

staden sammanför alla gymnasieprogram till Valla Park. Årlig lokalkostnad för de nya
lokalerna är 3,9 mnkr vilket medför att lokalkostnaden kan sänkas med 3,3 mnkr per
år jämfört med dagens lokaler i Solna Business Park.
Väsentliga händelser
•
•

Detaljplanen för Örskolan har vunnit laga kraft och bolaget väntar nu på vidare
handläggning gällande fastighetsbildning.
Den snörika vintern både i början av året och kylan i slutet av året har påverkat
driftskostnaderna för stadens fastigheter negativt. Driftskostnaderna är därmed högre
än budgeterat och högre än ersättningen från Sundbybergs stad, vilket påverkar
Lokalfastigheters resultat negativt.

Sundbyberg avfall och vatten AB
Väsentliga beslut
•

•

•

Både avfallstaxan och Va-taxan höjdes från 1 januari 2021. Avfallstaxan höjdes med i
snitt ca 15 procent för abonnemang som avser behandling av restavfall. Detta utifrån
höjda priser för behandling av brännbart avfall till följd av högre kostnader för
förbränning, sortering, transporter, entreprenader och skatter. Övriga
avfallsabonnemang kopplat till insamling och matavfall höjdes i snitt ca 2 procent och
de fasta avgifterna höjdes ca 8–12 procent. Brukningstaxorna för VA höjdes med 5
procent.
Under året har stort fokus legat på den kapacitetsbrist i Va-anläggningen som noterats
i stora delar av kommunen. Bolaget redovisade i februari hur kapacitetsbristen
påverkar pågående detaljplaner och kommande önskemål om att utveckla staden.
Staden har startat upp arbetet med att ta fram en VA-plan men även startat arbetet med
separering av det kombinerade nätet i centrala Sundbyberg. Även andra viktiga
arbeten gällande kapacitetsfrågan har startats upp under året. SAVAB deltar i dessa
arbeten på olika sätt, i projektorganisationerna och som kravställare till utredningar
och planer.
För att klara stadens utbyggnadstakt, stärka bolagets roll
i samhällsbyggnadsprocessen, genomföra investeringsprojekten på ett effektivt sätt,
lösa kapacitetsbrist och separering av spill-, och dagvattennätet i centrala Sundbyberg
och bibehålla en bra arbetsmiljö för medarbetarna har en organisationsutveckling
genomförts under året. Organisationsutvecklingen är också en förutsättning för att
kunna fortsätta det pågående arbetet med att tydliggöra bolagets projektstyrning.

Väsentliga händelser
•

•
•

Under våren genomfördes en analys av samarbetet mellan bolaget och staden i
samhällsbyggnadsprocessen. Utifrån den analysen har aktiviteter startats upp för att
förbättra arbetssätten och förtydliga roller i processen. Bland annat har ett
ekonomiprojekt genomförts där man tagit fram ett antal rutiner för ekonomihantering i
projekt.
Markavtals och samverkansavtalsdiskussioner har startats upp mellan staden och
SAVAB och målet är att det kommer att vara klart under 2022.
Nytt avtal för entreprenör gällande avfallshämtning driftsattes i oktober 2021.
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•

•

•
•

Från 2021 har staden en ny avfallsplan med mål till 2032. Nu pågår implementering
av planen i hela bolagskoncernen och att sätta strukturen för hur vi tillsammans ska
arbeta mot målen. Utöver det har SAVAB också tagit fram en egen handlingsplan för
hur vi ska bidra till måluppfyllelsen.
En lagändring har meddelats gällande insamling av tidningar. Från 1 januari 2022
räknas tidningar som kommunalt avfall och ska samlas in av kommunerna. Frågan har
under året utretts och staden har nu gett SÖRAB i uppdrag att ansvara för
tidningsinsamlingen åt staden. Detta får till följd att SAVAB:s bolagsordning
behöver justeras under 2022.
En dialog kring ekonomisk slutreglering för delområde 1 i Ursvik har påbörjats med
staden och byggherrarna. Dialogen är pausad och räknas startas upp igen under 2022.
Under hösten har en ombyggnation av SAVAB:s lokaler påbörjats för att klara de
lagkrav på säkerhet som finns.

Sundbybergs stadsnätsbolag AB och Sundbybergs bredband AB
Väsentliga beslut
•

I enlighet med stadens budget ska Sundbybergs Stadsnätsbolag AB och Sundbybergs
Bredband AB vara drivande och leda arbetet för att skapa en
kommunkoncerngemensam digital infrastruktur och utveckla det digitala
samhällsbygget. De båda bolag driver digitaliseringen inom staden genom
fiberutbyggnad och genom att driva ett öppet aktivt bredbandsnät. Bolagen spelar en
viktig roll när det gäller det digitala samhällsbygget. Bolagen ska ta fram en årlig plan
för bolagskoncernens medverkan och delta aktivt i stadens arbete med digitalisering i
samhället. Bolagen svarar för bolagskoncernens digitala strategi vilket innebär att
bland annat verka för att digitaliseringen är ett strategiskt och operativt verktyg för att
nå mål och vision.

Väsentliga händelser
•

Inga väsentliga händelser finns att rapportera
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3.5 Styrning och uppföljning av verksamheten
Principer för planering och uppföljning
Sundbybergs stads styrmodell bygger på mål‐ och resultatstyrning. 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. 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
bolagsstyrelse. Staden begär också in svar på frågor som ska pröva om bolagens
verksamheter är i linje med den kommunala kompetensen.
I budget för 2021 beslutade kommunfullmäktige om ett antal övergripande mål till samtliga
nämnder och ett antal nämnds- eller bolagsspecifika mål. Dessa utgick alla ifrån de
målsättningar som ingår i Agenda 2030 och därmed de tre hållbarhetsperspektiven. Mer om
det beskrivs nedan. Därutöver fastställdes ett antal uppdrag till kommunstyrelsen,
nämnderna och bolagen. Uppföljning av de övergripande målen, de nämnds-/bolagsspecifika
målen och uppdragen redovisas i detta avsnitt.
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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.

Sammanställning kommunfullmäktiges mål
Kommunfullmäktiges mål
Alla nämnder och bolag ska sätta indikatorer utifrån Hållbarhetsstrategin i sina verksamhetsplaner
Långsiktigt hållbar investeringsnivå
Målet delvis uppfyllt
Verksamheten ska bedrivas inom angivna mål och de ekonomiska ramarna som beslutats.
Målet är helt uppfyllt
Staden ska ha en innovationsdriven och effektivare verksamhet inom det kommunala grunduppdraget.
Målet delvis uppfyllt
Staden har samma goda bemötande och lika god tillgänglighet för alla Sundbybergare.
Målet delvis uppfyllt
Staden ska vara en attraktiv arbetsgivare med ett utvecklande och gott ledarskap.
Målet är i hög grad uppfyllt
Staden ska fortsätta och stärka samarbetet med polisen och prioritera insatser som förebygger och motverkar
utanförskap.
Målet är i hög grad uppfyllt
Staden är en trygg plats att leva och bo på med bra kommunal service och jämlika levnadsvillkor.
Målet är i hög grad uppfyllt
Hållbar konsumtion - Staden ska begränsa sin klimat- och miljöpåverkan vid upphandlingar och inköp genom att beakta
livscykelprocessen hos produkter och tjänster. Staden ska främja återvinning och återbruk samt öka den faktiska
återvinningen.
Målet delvis uppfyllt
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Kommunfullmäktiges mål
Hållbar energianvändning - Staden ska vara ett föredöme inom energieffektivisering och hållbart resande. Där det finns
förutsättningar ska staden arbeta med utbyggnad av förnyelsebar energi.
Målet är i hög grad uppfyllt
Hållbar mark- och vattenanvändning - Staden ska verka för att främja och förvalta den biologiska mångfalden och
ekosystemtjänster.
Målet delvis uppfyllt
Hållbar mobilitet - Sundbybergs stads strategiska inriktning är att öka den totala andelen hållbara resor till fots, med
cykel och kollektivtrafik.
Målet är i hög grad uppfyllt
Långsiktig och effektiv förvaltning av stadens resurser.
Målet är i hög grad uppfyllt
Alla elever ska nå kunskapsmålen, och minst godkänt betyg, i alla ämnen och kurser.
Målet delvis uppfyllt
Barn ska, oavsett förutsättningar, ges likvärdiga möjligheter inför skolstart. Sundbybergs förskolor, pedagogiska
omsorger och öppna förskolor ska erbjuda verksamhet av hög pedagogisk kvalitet som ger varje barn möjlighet att
utvecklas och lära på sina villkor.
Målet delvis uppfyllt
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.
Målet är ej uppfyllt
Sundbybergs äldreomsorg ska präglas av omtanke, valfrihet och nytänkande.
Målet är i hög grad uppfyllt
I Sundbyberg ges alla möjlighet till en meningsfull fritid.
Målet delvis uppfyllt
En hållbar, tillgänglig och inkluderande stad.
Målet delvis uppfyllt
Förebyggande tillsyn för en god folkhälsa. Tydliga, transparenta och effektiva processer vid tillståndsansökningar.
Målet är i hög grad uppfyllt
Sundbybergs stadshus AB ska fortsätta, att utifrån ägardirektiv, vara stadens instrument för styrning och uppföljning av
den verksamhet som bedrivs i bolagsform.
Målet är helt uppfyllt
Fastighets AB Förvaltaren ska förvalta, utveckla och bygga bostäder. Bolaget ska bidra till en hållbar utveckling och
arbetet med Agenda 2030.
Målet är i hög grad uppfyllt
Lokalfastigheter i Sundbyberg AB ska försörja stadens verksamheter med ändamålsenliga och hållbara lokaler. Bolaget
ska förvalta, förvärva, avyttra, bygga och utveckla fastigheter samt lokaler för stadens räkning.
Målet är helt uppfyllt
Sundbybergs stadsnätsbolag AB och Sundbybergs Bredband AB ska vara drivande och leda arbetet för att skapa en
kommunkoncerngemensamdigital infrastruktur och utveckla det digitala samhällsbygget.
Målet är i hög grad uppfyllt
Sundbybergs Avfall & Vatten (SAVAB) ansvarar för den kommunala verksamheten för avfall, vatten och avlopp. Bolaget
har helhetsansvaret för all hantering och drift av vatten, avlopp och avfall.
Målet är helt uppfyllt

Av kommunfullmäktiges 24 mål har 4 mål bedömts som helt uppfyllda utifrån årets
genomförda aktiviteter. 10 mål har bedömts som i hög grad uppfyllda medan 9 mål är delvis
uppfyllda. Ett mål har inte uppfyllts.
Sammantaget bedömer kommunstyrelsen att måluppfyllnaden är tillfyllest och att
verksamheten har bedrivits enligt kommunfullmäktiges satta målsättningar för 2021.
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Kommunfullmäktiges övergripande mål
Stadens inriktning är att Sundbyberg ska vara ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbart.
I budgeten för 2021 beslutade kommunfullmäktige om övergripande mål som kopplar till
respektive hållbarhetsdimension. I detta avsnitt redovisas en uppföljning av dessa mål med
utgångspunkt i mått och aktiviteter som kopplar till målen.
Social hållbarhet
Stadens inriktning är att Sundbyberg ska vara ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbart.
Sundbybergs stads arbete med hållbar utveckling har en tydlig koppling till Agenda 2030
som innefattar FN:s globala mål för hållbar utveckling. Av de 17 mål som finns med i Agenda
2030 är nio av dem kopplade till stadens arbete med social hållbarhet.
I Sundbybergs stads fortsatta arbete inom social hållbarhet i riktning mot de globala målen
finns det utmaningar. I Sundbyberg finns skillnader och stadens invånare har olika livsvillkor
och förutsättningar vilket påverkar staden genom exempelvis ökad social oro, minskad tillit
och trygghet. Ett jämlikt samhälle bidrar till ökad tillit, trygghet och att invånarna mår bättre.
Genom att stärka lärande och ge alla möjligheter att utvecklas så långt som möjligt ges bättre
förutsättningar för att forma sitt eget liv och sina framtida möjligheter på arbetsmarknaden.
För att skapa en stad där uppväxtvillkoren är jämlika och jämställda behöver Sundbyberg
skapa förutsättningar för delaktighet och inflytande och förebygga utanförskap.
Inom ramen för stadens mål och uppdrag och ur ett helhetsperspektiv pågår ett aktivt och
långsiktigt arbete för att skapa ett jämlikt och jämställt Sundbyberg. Men effekterna av
stadens arbete tar tid att se i de mått som är kopplade för målen inom social hållbarhet.
Staden har samma goda bemötande och lika god tillgänglighet för alla Sundbybergare.
Året har präglats av pandemin som inte har givit med sig. Verksamheterna beskriver hur de numera
kommunicerar på olika sätt med invånarna i staden, det är videosamtal, telefonsamtal,
chattfunktioner och digitala möten. För det mesta fungerar detta bra och för en del kan det till och
med vara en fördel att kunna ha möten på distans då det kan vara besvärligt på olika sätt att fysiskt
ta sig till en plats. En negativ konsekvens av pandemin har varit att flera verksamheter även i år fått
ställa in olika aktiviteter på grund av restriktionerna vilket kan ha en inverkan på bemötandet.

Målet delvis
uppfyllt
Oförändrat

Under året är det många verksamheter som haft insatser för att öka kvalitén i bemötandet. Det har
bland annat varit utifrån stadens förhållningssätt, barn och ungdomsperspektiv, normativt
bemötande samt bemötande av personer med funktionsnedsättning. I nämndernas undersökningar
och uppföljningar har goda resultat visat sig när det gäller bemötande och tillgänglighet. Till exempel
svarar 94 % av brukarna som bor i gruppbostad att personalen bryr sig om dem. Det är en stor
skillnad mot föregående år då 77 % varade ja på samma fråga. De medborgare som besöker
träffpunkterna är nöjda med bemötandet och seniorkollo har fått 85-100 % nöjdhet vid
utvärderingarna. Stadens nya hemtjänstkunder är till 94 % nöjda med bemötandet från
biståndshandläggarna.
Som en del i bemötandet har några verksamheter förbättrat informationen och även tagit fram fler etjänster som finns på stadens webbplats. Såväl bygglovsenheten som miljöenheten arbetar
kontinuerligt för att uppdatera informationen på stadens webbplats för god tillgänglighet och god
service till näringsidkare och invånare.
Genom stadens överenskommelser, handslagen, arbetas det kontinuerligt med att öka stadens
tillgänglighet i dialog med civilsamhällets organisationer.
Den digitala tillgängligheten via stadens webb har kartlagts under året och givit ett underlag för
fortsatta förbättringar.
Samtliga bolag rapporterar en ständigt pågående dialog med sina kunder genom olika kanaler bland
annat genom mobila lösningar för ärendehantering, generösa telefontider och dygnet-runt service
samt uppdaterade e-tjänster.
Måtten för detta mål är från den nya medborgarundersökningen som SCB och SKR tagit fram och kan
inte tillfullo jämföras med tidigare värden. Måttet för bemötandet vid kontakt med staden är inte
tillfredsställande då det är sämre än snittet jämförelsevis med andra kommuner vilket kan bero på
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avsaknad av kontaktcenter. Måttet för möjlighet till inflytande över kommunens beslut och
verksamhet ligger något över snittet. I övrigt är resultaten bra då det pågått utvecklingsarbete kring
bemötande i flera nämnder, samt att flera av brukarenkäterna som är gjorda visar på goda resultat.
Bedömningen blir att målet delvis är uppfyllt.

Mått

Utfall 2021

Gott bemötande vid kontakt med kommunen, andel av maxpoäng (%).
Nöjd-Inflytande-Index (NII), med frågor om medborgarnas inflytande på
kommunala beslut och verksamheter.

Utfall 2020

Utfall 2019

73,4%

87,0%

21,4

43,0

Staden ska vara en attraktiv arbetsgivare med ett utvecklande och gott ledarskap.
Året har varit utmanande då det fortfarande präglats av pandemin och i flera av stadens
verksamheter har det fortsättningsvis ställts höga krav på medarbetare generellt och på ledarskapet
specifikt som gjort det svårare att leda och styra verksamheten samt att utveckla medarbetarna.
Trots det har resultatet från hållbart medarbetarengagemang (HME) ökat en enhet till 78 och närmar
sig målet på 80. Värt att uppmärksamma är äldrenämnden ökat sitt HME för ledarskap från 70, 2020
till 78, 2021 och social- och arbetsmarknadsnämnden har ökat sitt HME index från 77 till 79. Ett bra
exempel på att arbeta aktivt med resultaten från HME är måltidsservice som följer upp den på
arbetsplatsträffar samt i mindre grupper och förslag på förbättringsområden/utvecklingsområden
diskuteras och tas fram. De har också under året intensifierat arbetsmiljöarbetet med fokus på
fysiska och psykosociala arbetsförhållanden i köken.

Målet är i
hög grad
uppfyllt
Oförändrat

Positivt är att staden fortsättningsvis är en attraktiv arbetsgivare bland externa förskollärare vilket
bland annat beror på att medarbetare får mycket och genomgående högkvalitativ
kompetensutveckling. Stadens förskolor ingår sedan höstterminen 2021 i
lärarutbildningsorganisationen på Södertörns högskola vilket innebär att verksamheterna nu tar
emot en högre andel studenter från det specifika lärosätet. Studenterna bor ofta i närområdet vilket
gynnar rekrytering när möjlighet ges att anställa förskollärare. I samarbete med SFI har medarbetare
med bristande språkkunskaper i svenska erbjudits att under arbetstid gå utbildningen Yrkessvenska,
vilken fokuserat på att öka medarbetarnas språkliga kunskaper och förståelse för
läroplansuppdraget.
För grundskole- och gymnasienämnden har det blivit allt svårare att rekrytera behöriga lärare då det
råder brist i hela landet, positivt är att staden fortfarande har en hög andel behöriga lärare vilket
indikerar att staden är en attraktiv arbetsgivare.
Inom social- och arbetsmarknadsnämnden har personalomsättningen ökat något och är oroande
inom vissa kompetensområden.
Arbetet med en gemensam förvaltning har upptagit resurser i form av tid som tillsammans med
pandemins inverkan lett till ändring av prioriteringar vilket skjutit fram vissa aktiviteter och åtgärder
som var planerade under året.
Målet är i hög grad uppfyllt då HME ökat och närmar sig målet på 80 och sjuktalen har sjunkit trots
pandemi.

Mått
Staden ska systematiskt förbättra, alternativt bibehålla, Hållbart
medarbetarengagemang (HME) till en nivå om minst 80.

Utfall 2021
78,0

Årligen minska andelen ofrivilliga deltidsanställningar.

85,1%

Lönegap i kronor mellan män och kvinnor i staden, medianlön.

500,0

Sjukfrånvaro i procent av arbetad tid (genomsnitt för respektive år)
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Utfall 2020

Utfall 2019

77,0

78,0

86,7%

87,2%
-31,0

8,2

6,0
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Staden ska fortsätta och stärka samarbetet med polisen och prioritera insatser som
förebygger och motverkar utanförskap.
Staden har under verksamhetsåret 2021 drivit flera forum och samverkansinitiativ tillsammans med
polisen för att stärka och utveckla samarbetet. Tillsammans med lokalpolisområdet Solna har Staden
tecknat en reviderad samverkansöverenskommelse där åtta fokusområden lyfts fram som centrala
för att ytterligare rikta Stadens och polisens samlade insatser framgent. Ansvaret för det trygghetsoch brottsförebyggande arbetet har även tydliggjorts genom en framtagen ansvars- och styrmodell
som under kommande år ska erbjuda mätbarhet inom respektive fokusområde. Det pågående
samverkansinitiativet Samverkan i Rissne har fortsatt hög prioritet hos inblandade parter, däribland
polisen, och arbetet kommer under kommande tre år att förstärkas genom Stadens IOP med
Stiftelsen Tryggare Sverige.

Målet är i
hög grad uppfyllt
Förbättring

Staden utvecklar och förstärker samarbetet med polisen genom flera olika forum och
samverkansinitiativ. Förutom Samverkan i Rissne ingår polisen i Stadens externa samverkansforum
som syftar till att ge stöd till våldsutsatta och minska förekomsten av våld i nära relationer i
Sundbyberg. #tryggare15 är ett samarbete mellan skola, fritid, socialtjänst och polis där
representanter för de olika verksamheterna går ut i alla klasser åk 8 för att öka kunskap i olika frågor
och tilltron till myndigheter. Tillit till att samhällsfunktionerna fungerar är avgörande för att ett barn
ska klara sin skolgång och minska risken för utanförskap. Ytterligare ett samarbetat mellan skola,
fritid och polis är Sundbybergsmodellen, vilket bland annat kommer innebära en satsning på
information och stöd till vårdnadshavare på Grönkullaskolan (Löftet).
Staden har under året fortsatt att prioritera förbyggande insatser som motverkar utanförskap.
Förskolorna i staden arbetar aktivt för att förebygga socialt utanförskap genom språkutvecklande
och inkluderande arbetssätt där alla barn blir sedda och bekräftade. Genom att stärka övergången
mellan förskola och skola minskar risken för att barn och unga hamnar i utanförskap. Förskolorna
samarbetar även i det förebyggande arbetet med bland annat barn- och elevhälsoteamet,
socialtjänsten, SFI och BVC.
En fungerande skolgång är en avgörande skyddsfaktor för att minska risken för barn och unga att
hamna i missbruk, psykisk ohälsa, kriminalitet och våld samt utanförskap. För att skolan ska ha
förutsättningar att erbjuda barn och unga en bra skolgång krävs dock arbete inom fler områden. Alla
barn och unga ska tryggt och säkert kunna ta sig till och från sin skola. Barn och unga behöver ha
tillgång till en trygg hemmiljö och trygga vuxna som kan ge det stöd som krävs med bland annat
skolarbetet. En viktig del för att unga ska klara sin skolgång är att de har en hög förväntan om vad en
utbildning kan leda till, med en tydlig koppling till arbetslivet och vuxna förebilder med ett jobb att
gå till. Barn och unga behöver även meningsfulla fritidsaktiviteter, som inte bara är viktig för deras
mentala och fysiska hälsa, utan även breddar barnens nätverk och minskar sysslolösheten. Det
bygger även social kompetens och individuell moral. Barn och unga behöver kunna röra sig i trygga
utemiljöer och ha tillgång till fungerande samhällsfunktioner. En förutsättning för detta är en stark
samverkan mellan bland annat skola, kultur och fritid, socialtjänst, polis och civilsamhället.
Trots att flera planerade förebyggande insatser inte har kunnat genomföras under pandemin har
Staden kunnat upprätthålla det förebyggande arbeten och samarbeten med polisen som redan var
etablerat samt hittat nya vägar för samarbeten. Utifrån detta bedöms målet med att fortsätta och
stärka samarbetet med polisen och prioritera insatser som förebygger och motverkar utanförskap
vara uppfyllt i hög grad.

Mått

Utfall 2021

Utfall 2020

Utfall 2019

6,7

5,8

4,5

Andel (procent) över 16 år i Sverige som skattar sin hälsa som bra.

74,0

83,0

Upplevelse av nedsatt psykiskt välbefinnande.

17,0

17,0

Andelen öppet arbetslösa i Sundbyberg.

Staden är en trygg plats att leva och bo på med bra kommunal service och jämlika
levnadsvillkor.
Trygghetsarbetet är en av grundstenarna inom stadens förskolor och skolor. Trygga barn och
vårdnadshavare är en förutsättning för att det bästa lärandet ska ske. Huruvida förskolan upplevs
som en trygg plats för barnen följs upp i den årliga brukarundersökningen och i stadens grund- och
gymnasieskolor mäts trygghet i skolundersökningen vart annat år. Resultaten analyseras på samtliga
nivåer (förvaltning, enhet, förskola och arbetslag) och analyserna ligger till grund för planering av
Sundbybergs stads Årsredovisning 2021 Sundbybergs stad

Målet är i
hög grad uppfyllt
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åtgärder och aktiviteter. Utifrån att svarsfrekvensen på förskolor i stadens socioekonomiskt utsatta
områden är lägre än övriga förskolor är ett utvecklingsområde att kommande brukarundersökning
säkerställer att alla medborgare kan besvara enkäten. I resultaten från de besvarade enkäterna ses
en uppåtgående trend som bedöms vara en effekt av de gemensamma
kompetensutvecklingsinsatser som genomförts under en längre tid kring förskolans
läroplansuppdrag och barnkonventionen. Andelen medborgare som är nöjda med stadens skolor
har ökat rejält jämfört med tidigare års mätningar, även om det låga antalet respondenter medför
att resultatet inte är statistiskt säkerställt.
För medborgare i behov av hjälp ska det vara lätt att få kontakt med en representant för staden.
Social- och arbetsmarknadsnämndens verksamheter bidrar på olika sätt till upplevelse av trygghet
och stöd för olika målgrupper. Det har bland annat tagits fram en ny handlingsplan för arbetet med
våld i nära relationer inklusive hedersrelaterat våld och förtryck samt prostitution och
människohandel för sexuella ändamål. Mottagningscentret bidrar till en ökad känsla av trygghet
genom att det är en plats där medborgare på ett lättillgängligt sätt kan få hjälp och ett vänligt
bemötande. Olika varianter av trygghetsfrågor finns med i den nationella brukarundersökningen
(funktionshinder) och resultaten används av verksamheterna i arbetet med att öka brukarnas
upplevda trygghet. Pandemin har haft en negativ inverkan på det utåtriktade uppsökande arbetet
för unga vuxna, då flera verksamheter för målgruppen varit mindre tillgängliga. Men framgent
kommer arbetet att intensifieras, bland annat genom en utökad samverkan med sektorn för kultur
och fritid. Under verksamhetsåret har kultur och fritidsnämndens verksamheter bland annat arbetet
med att anpassa lokalerna samt ökad trygghet och säkerhet.
Trafiksäkerhetsarbetet bidrar till ökad trygghet i staden genom till exempel säkra gång- och
cykelvägar och lägre hastigheter. Runt parker och grönområden är en viktig målsättning att skapa en
trygg och överblickbar struktur. Detta görs bland annat genom att se över parkernas anslutningar till
omgivande gång- och cykelvägar samt ta bort skymmande buskage i syfte att öka trafiksäkerhet och
trygghet.
Verksamhetsåret 2021 har varit ett utmanande år för livsmedelskontroll samt tillsyn av
försäljningstillstånd för tobak och av serveringstillstånd. Tillsyn av servering har varit förlagd på
andra tider än normalt med anledning av restriktionerna. Livsmedelskontrollen har genomfört
trängselkontroller, vilket har haft stor påverkan på livsmedelskontrollens ordinarie verksamhet. Det
har gjorts omprioriteringar och anpassningar av kontrollmetoder för att få till en så effektiv
kontrollverksamhet som möjligt. Inspektioner av vissa verksamheter har ersatts med distanstillsyn
och kontroller av webbplatser. För att kunna genomföra så många fysiska kontroller som möjligt
under de få höstveckor då restriktionerna var upphävda genomfördes kontrolldagar. Alla insatser
medförde att livsmedelskontrollen lyckades beta av kontrollskulden från 2020 och även genomföra
merparten av årets kontrolltid.
Staden arbetar aktivt med att förbättra sin service för att öka nöjdheten hos medborgarna. En viktig
del i det arbetet är att skapa goda möjligheter för medborgarna att vara med och påverka.
Synpunkter och klagomål är en viktig del av det systematiska kvalitetsarbetet. Genom synpunkter
och klagomål får staden viktiga signaler om vad som inte har fungerat eller vad som fungerar bra,
vilket gynnar stadens utveckling. Stadens webbplats och intranät uppdateras kontinuerligt för att
tillhandahålla en god och relevant information, såväl externt som internt. Hanteringen av inkomna
synpunkter och klagomål förbättras ständigt. Vid upprustning av olika offentliga miljöer har
medborgare fått möjlighet att bidra med idéer till upprustningen genom platsintervjuer och
medborgardialoger.
Staden upplevs som en bra plats att leva och bo på med bra kommunal service enligt SCBs nya
medborgarundersökning för 2021. Men trots att staden arbetar aktivt med att öka tryggheten visar
medborgarundersökningen att staden ligger under genomsnittet nationellt när det kommer till
upplevelsen av trygghet utomhus i sitt bostadsområde efter att det blivit mörkt. Utifrån de mått
som är kopplade till detta mål bedöms målet därför vara i hög grad uppfyllt. Måttet är ändrat i
medborgarundersökningen 2021, Trygg utomhus i området där du bor när det är mörkt ute
(andel%) Tidigare mått var ett betyg på en skala från 1-10, vilket inte längre mäts, utan nu mäts i
procent.

Mått
Nöjd-Region-Index (NRI), med frågor om kommunen som en plats att bo
och leva på.
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Utfall 2021

Utfall 2020

Utfall 2019

66,3

68,0

34

Mått

Utfall 2021

Utfall 2020

Utfall 2019

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

87,3

64,0

Nöjd Region-Index - Trygg & säker utomhus på kvällar och nätter,
medelbetyg.

67,3

5,7

Miljömässig hållbarhet
Ett hållbart Sundbyberg har resurseffektiva kretslopp och klimatsmarta transporter och
energilösningar. Men också utemiljöer för alla, och byggnader som präglas av god arkitektur.
Lika viktigt som att minska klimatpåverkan är det att anpassa staden till de
klimatförändringar som sker. Att klimatanpassa ett samhälle innebär att vidta åtgärder som
skyddar människor och miljö mot de konsekvenser ett förändrat klimat kan medföra.
Sundbybergs stads övergripande mål är att vara ett ekologiskt hållbart samhälle, det innebär
bland annat att all verksamhet i Sundbybergs stad ska ha noll nettoutsläpp senast år 2030.
De direkta utsläppen av fossil koldioxid i Sundbyberg kommer framför allt från fordon.
Samtidigt reser merparten av sundbybergarna till fots, med cykel eller kollektivt och de som
reser med bil kör bland de kortaste sträckorna i landet. Sundbyberg har goda förutsättningar
för övergången till fossilfria resor. Stadens arbete med hållbart resande påskyndar den
utvecklingen, genom att gående, cyklister och kollektivtrafik alltid ska prioriteras i
stadsutvecklingen. Stadens stora expansion och höga byggandstakt medför stora utsläpp från
byggnation. När kommunkoncernen bygger eget tillämpas exempelvis Miljöbyggnads krav
och krav i Sunda Hus för att minska påverkan på människors hälsa och miljön.
Hållbar konsumtion - Staden ska begränsa sin klimat- och miljöpåverkan vid
upphandlingar och inköp genom att beakta livscykelprocessen hos produkter och
tjänster. Staden ska främja återvinning och återbruk samt öka den faktiska återvinningen.
Inom nämnder och bolag pågår och genomförs olika aktiviteter i syfte att bidra till måluppfyllelse. En
reviderad version av stadens upphandlingspolicy har antagits under året. Som en del i arbetet med den
reviderade policyn pågår det också ett arbete med att vidareutveckla hållbarhetskrav och uppföljning av
krav, men mycket arbete kvarstår inom att ställa relevanta och effektfulla hållbarhetskrav i stadens
upphandlingar. Arbetet med implementering av avfallsplanen har pågått under året med
informationsspridning, workshops och gemensamma projekt inom koncernen. Avfallsstatistiken för 2021
finns inte tillgänglig för än senare under 2022. Den totala mängden avfall per invånare minskade mellan
2019 och 2020 men dessvärre minskade även återvinningsgraden mellan dessa år. Mängden matsvinn har
mätts och följts upp annorlunda år 2021 jämfört med år 2020 och siffrorna är därför inte jämförbara.
Trots det kan måltidsservice se att svinnet per person har minskat mellan dessa år. Andelen ekologiska
livsmedel har ökat markant och målet kring detta är nått år 2021.

Målet
delvis

Mått

Utfall 2020

Utfall 2019

Utfall 2021

uppfyllt

Total mängd avfall per invånare (kilogram/invånare).

Finns ingen
uppgift ännu

259,0

271,0

Andel hushållsavfall insamlat för materialåtervinning (%).

Finns ingen
uppgift ännu

26,0%

30,2%

Andel matsvinn (kilogram) av total mängd serverad mat under två
mätperioder per år.

13,4%

Andel inköpta ekologiska livsmedel (mätt i vikt).

53,0%

41,7%

1,7kg CO2ekv/kg
livsmedel

1,7kg CO2ekv/kg
livsmedel

Se analys

Se analys

Klimatpåverkan från inköpta livsmedel per serverad måltid (CO2ekv/måltid).
Upphandlade företags efterlevnad.
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Hållbar energianvändning - Staden ska vara ett föredöme inom energieffektivisering och
hållbart resande. Där det finns förutsättningar ska staden arbeta med utbyggnad av
förnyelsebar energi.
Under året har Sundbyberg tagit fram en koldioxidbudget för det geografiska området. I samband med
detta har även Stockholms klimathandlingsplan och koldioxidbudget analyserats, för att studera exempel
på hur arbetet utifrån koldioxidbudgeten kan brytas ned och konkretiseras.

Målet är
i hög grad
uppfyllt

Arbetet med energi- och klimatrådgivning har fortsatt som planerat under året med besök och stöttning
mot bland andra bostadsrättsföreningar och fortsatt arbete med energieffektivisering internt. Stadens
fordonspolicy antogs under hösten med skärpta skrivningar och mål om utsläppsfria fordon. Arbetet med
att revidera stadens policy och riktlinjer för tjänsteresor genomfördes inte under året.
I Förvaltarens nya klimatramverk, med syfte att få ett bredare värdekedjeperspektiv, sätts fokus på
konkreta områden att prioritera framåt samt tydliggöra arbetssätt inom klimatområdet.
Förvaltaren har även genomfört en energikartläggning, utbyte av äldre belysning i lokaler och vid
nybyggnation undersöks möjligheten att finna den mest energieffektiva tekniken samt att installera
solceller.
Inom äldrenämndens verksamheter har resandet minskat betydligt under pågående pandemi. Vunna
erfarenheter och annorlunda arbetssätt kommer att tas med i framtida planering post-pandemi. Som
exempel kan nämnas en utökad användning av digitala möten.
Stadens el genereras från 100 % förnybar vattenkraft märkt med Bra Miljöval.

Mått

Utfall 2021

Utfall 2020

Total värme kWh/m2 Atemp

113,7kWh/
m2 Atemp

114,0kWh/
m2 Atemp

Utsläpp från köpt el och värme (CO2-ekv/kWh)

0,0kg CO2ekv/kWh

0,0kg CO2ekv/kWh

Utfall 2019

Hållbar mark- och vattenanvändning - Staden ska verka för att främja och förvalta den
biologiska mångfalden och ekosystemtjänster.
Kommunkoncernens arbete för en hållbar mark- och vattenanvändning fortgår och under 2021 har
flertalet förbättrande åtgärder vidtagits för att främja den biologiska mångfalden, ekosystemtjänster och
för att förbättra vattenkvaliteten.

Målet
delvis
uppfyllt

Staden arbetar med att ta fram ett förslag till grönplan och riktlinjer för bekämpning av invasiva arter har
tagits fram. Stadens arbete med att utforma och utveckla parker, lekplatser, stadsmiljöer och
naturreservat för att främja biologisk mångfald och ekosystemtjänster fortsätter. Bland annat genom
plantering för att gynna pollinatörer men även genom gallring och rensning för att gynna rödlistade arter
och för att bevara värdefulla naturmiljöer och arter. För att främja och förvalta den biologiska mångfalden
och ekosystemtjänster har staden tillsammans med Sundbyberg Avfall och Vatten tagit fram en
åtgärdslista med 34 åtgärder varav 12 åtgärder har genomförts under 2021. Likaså arbetar Förvaltaren
utifrån en långsiktig strategi för utemiljön för att gynna den biologiska mångfalden.
De flesta av måtten till miljömålet pekar på en positiv trend eller bibehållen nivå. Såsom skapandet av
gröna och ekoeffektiva ytor vid nybyggnation, minskat vattenläckage, skyddad natur och åtgärder för att
förbättra vattenkvaliteten i Bällstaån. Statusen för våra vattenförekomster har dock en negativ trend.
Staden har tagit fram ett förslag till ny policy och strategi för dagvatten som väntas beslutas i början av
2022. Likaså bedrivs ett arbete med att ta fram förslag till lokala åtgärdsprogram som beskriver
förbättringsbehovet för vattenförekomsterna samt specifika åtgärder för att miljökvalitetsnormerna ska
uppnås. Sundbyberg ska bidra i arbetet med att nå god status för vattenförekomsterna som påverkas av
Sundbybergs markanvändning. Under 2021 har flera åtgärder vidtagits för att förbättra
dagvattenhanteringen.
För Bällstaån och Bällstaviken har fortsatt arbete pågått med dagvattenhantering och separering i
centrala Sundbyberg. Dagvatten föreslås ledas delvis till järnvägspromenaden för infiltration, samt till
underjordiska magasin för rening.
Ett förslag till dagvattendamm i Ursviks västra delar är framtaget som kan omhänderta ett 20-årsregn
med klimatfaktor. Det renade vattnet kommer sen att ledas till Igelbäcken, som då får ett tillskott av
vatten. Det blir ett positivt tillskott till Igelbäcken som idag har vattenbrist som påverkar ekologin.
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Arbetet med Örvallen och planerandet av en dagvattendamm har påbörjats. Dagvattendammen ska
omhänderta och rena dagvatten från hela avrinningsområdet som rinner till Norra Råstabäcken (som sen
leds vidare till Råstasjön och slutligen till Brunnsviken), och kommer därför att ha en positiv effekt på
miljökvalitetsnormerna i Brunnsviken.
Sundbyberg Avfall och Vatten har genomfört inventeringar av dagvattenanläggningar och
underhållsrutiner håller på att tas fram för samtliga anläggningar. En egenkontroll för
dagvattenanläggningar har tagits fram och beräknas vara färdigställt i början av 2022.

Mått

Utfall 2021

Vidtagna konkreta åtgärder för bättre vattenkvalitet i Bällstaån.

Se ovan

Ekologisk och kemisk status/uppfyllande av miljökvalitetsnormer,
Igelbäcken, Ulvsundasjön, Brunnsviken, Råstabäcken och Edsviken.

Se ovan

Vattenförlust till följd av vattenläckage, m3

372 869,0m
3

Andel nya bebyggelse med gröna tak.
Andel kvarter med grönytefaktor enligt antagna detaljplaner.
Skyddad natur totalt, andel (%).
Grönytefaktor - Tillskapade gröna ytor, m2.
Plats för stadsodling – antal, m2.

Utfall 2020

Utfall 2019

Se ovan
Se ovan
756 643,0m
3

631 000,0m
3

25,0%
100,0%

100,0%

17,0%

17,0%

1 790,0m2

1 983,0m2

127,0m2

75,0m2

Hållbar mobilitet - Sundbybergs stads strategiska inriktning är att öka den totala andelen
hållbara resor till fots, med cykel och kollektivtrafik.
Stadens utvecklingsarbete med hållbar mobilitet har fortgått under året och målet bedöms vara uppfyllt
i hög grad under 2021. Flera förbättrande åtgärder har genomförts för att öka möjlighet till ett hållbart
resande i staden. Bland annat har attraktivitet, trygghet och upplevelsevärden för gående och cyklister
förbättrats längs med gång- och cykelstråk och parker. Även flertalet kampanjer har genomförts för att
uppmuntra stadens invånare att cykla. Antalet cyklister har återgått till mer normala nivåer under 2021.
under 2020 ökade antalet cyklister markant med anledning av att många valde bort kollektivtrafiken
under pandemin. Staden har vidare gjort det möjligt för kommersiella aktörer att etablera laddplatser på
allmän platsmark. Det första avtalet väntas komma till stånd i början av 2022. Vid nybyggnation av
flerbostadshus kontrolleras även att stadens mobilitetskrav uppfylls. Kommunkoncernen deltar även i
forskningsprojekt för att förbättra hållbart resande för boende. Bland annat genom smarta
hemleveranser, delningstjänster och smart laddning av elfordon. Diesel- och bensinförbrukning per
invånare i Sundbyberg fortsätter att minska samtidigt som användning av eldrivna fordon ökar enligt
statistik från RUS som sträcker sig fram till år 2020.

Målet är
i hög grad
uppfyllt

Kommunkoncernens utsläpp från egna fordon har dock ökat. Bland annat till följd av att stadens
fordonsflotta har utökats Andelen utsläppsfria fordon i kommunkoncernen är densamma som
föregående år. Kommunkoncernens utsläpp från tjänsteresor med flyg, tåg och buss har minskat sedan
föregående år, till största del för att mängden flygresor har minskat.

Mått
Andel utsläppsfria fordon (%).

Utfall 2021

Utfall 2020

33,0%

33,0%

309,0 ton
CO2

220,0 ton
CO2

Utsläpp från resor i tjänsten (kr CO2/anställd).

5,6kg
CO2/årsarb
etskraft

8,7kg
CO2/årsarb
etskraft

Antal cyklister.

815 000,0st

983 000,0st

Utsläpp från inköpta fossila drivmedel (ton CO2).
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Ekonomisk hållbarhet
Ekonomisk hållbarhet är inte ett helt nytt perspektiv för kommunsektorn. Vi har ju begreppet
God ekonomisk hushållning särskilt inskrivet i Kommunallagen och har också ett särskilt
avsnitt i förvaltningsberättelsen där detta ska beskrivas och bedömas.
En ekonomiskt hållbar utveckling kan sägas utgöra en utveckling där den långsiktiga
ekonomiska tillväxten inte äventyras. Den ekonomiska tillväxten är basen för ett ökat
materiellt välstånd. Tillväxt ger upphov till mer resurser, vilka kan fördelas bland
medborgarna. Det kan ske både direkt och indirekt.
Följande mål och mått är de som kommunfullmäktige fastställt 2021 för god ekonomisk
hushållning. De tar fasta både på en sund ekonomi i tillväxt och att tänka nytt.
Långsiktigt hållbar investeringsnivå
Staden är i en fas med omfattande investeringsverksamhet i kommunala anläggningar. Den höga nivån
kommer att sätta press både på likviditet och resultat, den första då medel för att anskaffa tillgångarna
behöver skapas, antingen via ökade resultatnivåer eller extern finansiering via framför allt lån, och den
senare då avskrivningarna kommer att öka i omfattning när nya tillgångar börjar skrivas av. För att
avskrivningarna ska vara på samma procentuella nivå som idag av de totala kostnaderna i staden är en
investeringsnivå på 450 mnkr möjlig sett över en 10 års period. Inom kommunkoncernen genomförs också
investeringar i infrastruktur inom Sundbybergs avfall och Vatten AB och i omfattande reinvesteringar
inom Fastighets AB Förvaltaren. De ska samtliga bäras av avgifter och hyresintäkter.

Målet
delvis
uppfyllt

Målet anses vara delvis uppfyllt då investeringsnivån över tid är omfattande.

Mått

Utfall 2021

Ersättningsinvesteringarna ska finansieras genom det utrymme som
skapas av årets resultat och årets avskrivningar (självfinansiering)
Nettoinvesteringar i nya tillgångar ska över tid uppgå till högst 450 mnkr
årligen under löpande 10-årsperiod.

27,0
246,2

Utfall 2020

Utfall 2019

20,0

37,3

194,0

46,1

Verksamheten ska bedrivas inom angivna mål och de ekonomiska ramarna som beslutats.
Staden planerar och följer upp utifrån en mål- och resultatstyrningsmodell. Samtliga nämnder utom
Kommunstyrelsen redovisar ett resultat över budget. Sammantaget gör nämnderna ett positivt resultat
mot budget. Bedömningen är att verksamheten har bedrivits inom angivna mål och de ekonomiska
ramarna som beslutats.

Mått

Utfall 2021

Utfall 2020

Målet är
helt uppfyllt

Utfall 2019

Resultatuppfyllnad
Negativ budgetavvikelse = 0

0,0

0,0

Staden ska ha en innovationsdriven och effektivare verksamhet inom det kommunala
grunduppdraget.
Staden och bolagen arbetar ständigt med att utveckla verksamheten i syfte att skapa en effektivare
verksamhet. Arbetet med digitalisering och stadens nyligen inrättade innovationsfond är två exempel på
detta. Framtagandet av en ny samlad förvaltningsorganisation, som syftar till att förbättra ledning och
styrning, och därmed förbättra möjligheterna att utveckla och effektivisera stadens verksamheter är också
ett led i detta. Sammantaget är bedömningen att målet är delvis uppfyllt.

Målet
delvis

Mått

Utfall 2019

Nettovinsten utifrån genomförd åtgärd.
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Kommunfullmäktiges nämnds- och bolagsspecifika mål och uppdrag
I budgeten för 2021 beslutade kommunfullmäktige om nämnds- och bolagsspecifika mål och
uppdrag. I detta avsnitt redovisas en uppföljning av målen samt uppdragen.
Kommunstyrelsen
Långsiktig och effektiv förvaltning av stadens resurser.
Bedömningen är att målet är i hög grad uppfyllt. I arbetet med att bidra till långsiktig och effektiv
förvaltning av stadens resurser pågår flera aktiviteter. Utveckling och kvalitetssäkring av
upphandlingsprocessen har genomförts. Integreringen av bolagens upphandlingar och avtal med staden
har pågått under året. Resultatet är att två bolag integrerats, Lokalfastigheter och SAVAB. Översyn av
stadens lokaler med syfte att sälja de lokaler vi inte har behov av har genomförts och fortsättningen av
det arbetet pågår. Staden har under året inlett ett arbete med att utveckla och fastställa mål för stadens
arbete med verksamhetsskydd. Med verksamhetsskydd avses informationssäkerhet inklusive dataskydd,
fysisk säkerhet inklusive brandskydd, personsäkerhet, försäkringsskydd och krisberedskap och civilt
försvar. Ett fortsatt arbete för att implementera anställningsguiden, ett digitaliserat
anställningsförfarande, har skett. Visst arbete kvarstår men det har varit ordentlig framdrift i projektet
som pågått under flera år. För att effektivisera stödet inom HR-området har arbetet fortsatt med att
utveckla och dokumentera processer. Under 2021 har följande processer färdigställts:
rekryteringsprocessen, löneöversynsprocessen, rehabiliteringsprocessen, covid-19-processen samt
introduktionsprocessen.

Målet är i
hög grad
uppfyllt
Trend

KS uppdrag
Uppdrag
Ta fram förslag på en samlad förvaltningsorganisation för stadens nämnder i syfte att skapa en
större helhetssyn, få en tydligare styrning, bättre säkerställa verkställighet och uppföljning, öka
effektiviteten genom samordning av resurser, få en mer sammanhållen berednings- och
ärendeprocess samt tydligare ansvars- och rollfördelning.

Status
Genomfört

Analys
Under 2021 utarbetades ett förslag till samlad förvaltningsorganisation. Förslaget remitterades till stadens samtliga
nämnder och helägda bolag. Beslut i enlighet med förslaget fattades av kommunstyrelsen 13 september. Ny organisation
trädde i kraft 1 januari 2022.
Öka samordning och samorganisering av verksamheter och stödfunktioner mellan stadens
förvaltningsorganisation och bolagskoncernen.

Pågående

Analys
Ett samarbete har påbörjats mellan bolagskoncernen och förvaltningsorganisationen vilket visar sig inom ett flertal
forum där bland annat samordning kring ärendesystemet Public 360 pågår samt ökad samordning mellan
förvaltningsorganisationen och bolagen i samband med tertialrapportering och verksamhetsberättelse/årsredovisning.
En översyn kring eventuell ytterligare samorganisering har också skett i samband med de förberedelser som skett under
året för skapandet av en samlad förvaltningsorganisation från årsskiftet 2021/2022. Arbetet med översynen fortsätter
under 2022.
Uppdraget är prioriterat för kommunstyrelsen även under 2022 och status anges därför som pågående.
Utreda lokalkostnadsmodellen och säkerställa att det finns goda incitament för en resurs- och
kostnadseffektiv lokalförsörjning

Pågående

Analys
Planeringsförutsättningarna inför budget 2022 innehåller förslag till förändringar av lokalkostnadsmodellen. Det görs för
att ge större incitament för att göra lokalförsörjning och investeringsbehov mer resurseffektiva. Det utreds också om
utökade uppdrag ska ges till Lokalfastigheter för uppföljning av städavtalen i stadens lokaler och en samlad lås- och
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Uppdrag

Status

larmfunktion.
Införa en enprocentregel för trygghetsskapande åtgärder vid nybyggnation.

Genomfört

Analys
En-procentsregeln har skrivits in i den lokal- och fastighetsstrategi som kommunfullmäktige fastställde i november.
Steget därefter är att säkerställa att detta tas om hand i stadens styr- och projektsystem för investeringsprojekt.
Staden ska ingå ett IOP-avtal med Tryggare Sverige för platssamverkan

Genomfört

Analys
Staden har ingått ett idéburet offentligt partnerskap med stiftelsen Tryggare Sverige. Det treåriga samarbetet startar
2022 och kompletterar stadens övriga trygghetsarbete.
Fokus ska primärt ligga på Rissne, Stora Ursviks västra delar samt att övriga stadens perspektiv också behöver beaktas
över tid.
När det gäller Rissne behöver platssamverkan införlivas i samverkan i Rissne (SIR) samt i Stora Ursviks västra delar
införlivas i de insatser som pågår där och inom ramen för samhällsbyggnads- och serviceförvaltningens arbete.
Minska stadens behov av konsulter med minst 25%.

Pågående

Analys
Uppdraget har inte kunnat prioriteras varför status fortfarande är pågående.
Bidra till ekonomisk hållbarhet genom insatser för en effektivare planprocess där byggaktörer
genom eget utvecklingsarbete, där det är möjligt, bidrar till detaljplanearbetet

Pågående

Analys
Delaktighet från byggaktörer utreds i påbörjade detaljplaner och planprogram.
Minska alla pågående investeringsprojekt med 10%.

Pågående

Analys
Minskning av kostnaden för redan pågående projekt har visat sig komplicerad att genomföra. För att fullfölja uppdraget
krävs i praktiken omtag vad gäller ett projekts innehåll, dess kvalitet samt därtill en förnyad tidplan. Uppdraget
aktualiserades för projekt Örskolan med resultatet att någon minskning av utgifterna ej skulle företas. Dock så är det
projektet försenat på grund av överklagad detaljplaneprocess mm så projektet kommer att redovisa en positiv avvikelse
mot budget. På totalen blir det mer än 10 procent lägre utfall mot budget för kommunstyrelsen 2021.
Kommunstyrelsen ska verka för fler returpunkter i minst ytterligare en stadsdel.

Pågående

Analys
Kommunstyrelsen
Returpunkten som den är idag drivs som ett pilotprojekt av SÖRAB och SAVAB. Under våren har det tagits ett beslut om
att staden ska ha en returpunkt permanent. Var den ska placeras är ännu oklart.
Staden ska intensifiera sitt arbete med ansökningar från klimatklivet, stadsmiljöavtalen och
andra relevanta statsbidrag för att stärka den gröna omställningen.

Pågående

Analys
Miljösamordnaren på stadsledningskontoret har under året informerat och stöttat både nämnder, bolag och invånare
om möjligheterna att söka eventuella bidrag, till exempel Klimatklivet. Stadsmiljö- och tekniska nämnden söker också
årligen statlig medfinansiering för olika typer av infrastrukturprojekt kopplat till klimat och miljö. Även Lokalfastigheter
har haft kontakt med Länsstyrelsen i syfte att se över möjligheterna till att söka medel från klimatklivet.
Staden ska verka för att Norrenergi ser över möjligheten att fokusera inköpen av pellets från
skogsbruk – till biomassa som härstammar från restprodukter. Detta för att inte bidra till ökad
skogsavverkning.

Avslutat, annan
orsak

Analys
Norrenergi använder 100% restprodukter från sågverk sedan länge. Norrenergi har sedan 2008 varit certifierade enligt
Bra Miljöval som ställer höga krav på spårbarhet och där de endast använder restprodukter från sågverk från hållbart
skogsbruk.
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Uppdrag

Status

Staden ska i större utsträckning inkludera invånarna i trygghetsarbetet, bland annat genom fler
medborgardialoger.

Pågående

Analys
Staden och lokalpolisområde ha förnyat medborgarlöftet per den 1 juni 2021. Från årsskiftet och till denna rapportering
har pandemin och riktlinjer från Folkhälsomyndigheten kraftig beskurit stadens möjligheter till fysiska dialoger och
trygghetsvandringar. Trots dessa förutsättningar har staden genom polisens trygghetsundersökning och tidigare
genomförda medborgardialoger samt Region Stockholms trygghetskommissions rapport om kartläggning av
livskvalitetsbrott och otrygghet i Stockholmsregionen god uppfattning om vilka områden som behöver prioriteras av
stadens samtliga nämnder och helägda bolag. Ett extra fokus behöver finnas när det gäller trygg och säker offentlig miljö.
Polisens trygghetsundersökning visar att det finns frågor som framträder tydligare än andra när det gäller otrygghet. Det
handlar bland annat om nedskräpning, mörka platser samt klotter och skadegörelse i det offentliga rummet.
Pandemin med covid-19 har alltjämt inneburit begränsningar i möjligheten att samla och samtala inom ramen för
stadens och polisens medborgardialoger. Även möjligheten till trygghetsvandringar har befunnit sig på en låg nivå.
Pandemin till trots, så har det mellan lättnaderna i restriktionerna genomförts en kombinerad trygghetsvandring och
dialog i Hallonbergen, aktiviteten genomfördes i mitten på december och uppslutningen var god.
Minst 50% av den totala bruttoarealen i nybyggnation ska fram till 2026 ska bestå av trä.

Pågående

Analys
De förstudieprojekt för nybyggnation som påbörjats efter att budgeten för 2021 beslutades av KF föreskriver att 50 % av
den totala bruttoarealen ska bestå av trä. Projekten arbetar med att konkretisera målsättningen till olika byggnadsdelar
såsom till exempel stomme och fasad.
Uppdra åt Norrenergi att utreda införandet av teknik för avskiljning och lagring av koldioxid
(BECCS, Bio Energy Carbon Capture & Storage).

Avslutat, annan
orsak

Analys
Norrenergi uppger att de följer teknisk utveckling och kommersiella förutsättningar för tillämpning av BECCS i
Norrenergis anläggningar. I dagsläget bedömer de inte att förutsättningarna är sådana att det är rimligt att införa BECCS i
Norrenergis anläggningar i närtid, bland annat givet de begränsade utsläpp av biogen koldioxid som Norrenergis
förbränning ger upphov till. Den Klimatpolitiska vägvalsutredningen överlämnades av utredaren till regeringen i januari
2020. Norrenergis styrelse har begärt, och erhållit, en presentation avseende har koldioxidinfångning och lagring vid
styrelsens möte 2021-06-09. Norrenergi uppger att de kontinuerligt följer teknikutvecklingen och att det i framtiden
även kan bli aktuellt med infångningstekniker även för anläggningar med Norrenergis utsläppsnivåer.
Norrenergi är medlemmar i Fossilfritt Sveriges ”Färdplan för fossil konkurrenskraft: Uppvärmningsbranschen” med målet
om en helt fossilfri uppvärmningssektor till 2030 och därutöver utgöra en kolsänka för samhället 2045. Norrenergis
ansökan om nytt miljötillstånd vann laga kraft 11 februari 2022. Miljötillståndet ger dem, enligt Norrenergi, bland annat
möjlighet att nå 100% fossilfrihet med en ersättning av nuvarande oljeeldade pannor med biobränsleeldade pannor.
Driva på för att SÖRAB framöver ska bli en producent av biokol.

Pågående

Analys
Pågår med men behöver ske i dialog med SÖRAB
Kommunstyrelsen ska tillse att Norrenergi driver frågan hur Norrenergi kan positionera sig för
att långsiktigt ge gynnsamma priser på sina produkter för stadens invånare och samtidigt ge en
utdelning som bidrar till stadens ekonomi.

Pågående

Analys
Uppdraget sker i dialog med staden som minoritetsägare och Solna stad som majoritetsägare.

Grundskole- och gymnasienämnden
Alla elever ska nå kunskapsmålen, och minst godkänt betyg, i alla ämnen och kurser.
Grundskole- och gymnasienämnden
Andelen elever som når kunskapskraven i alla ämnen har sjunkit något i år och den positiva trend vi haft
är tillfälligt bruten. Årets siffra är för alla elever i samtliga årskurser 1-9, tidigare år har det funnits en
osäkerhet i om alla årskurser varit med i sammanställningen. Det kontrollerades för 2020 års resultat och
där var samtliga årskurser med, därmed är resultatet säkerställt.

Målet
delvis
uppfyllt

Ett mönster på aggregerad nivå är att andelen elever som når kunskapskraven i samtliga ämnen minskar
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ju högre upp i årskurserna eleverna kommer. En bidragande orsak till det är att en relativt stor andel av
eleverna i Sundbybergs kommunala skolor byter skola till årskurs 4 utanför de egna kommunala skolorna.
Till årskurs 7 ser vi ytterligare elever som lämnar Sundbybergs kommunala skolor.
De generella utvecklingsinsatserna de senaste åren har haft fokus på att förbättra elevernas
uppnåendegrad. Det har givit resultat och även om andelen elever som når målen i samtliga ämnen har
minskat något, har meritvärdet och gymnasiebehörigheten ökat. I analysen av meritvärdet framträder ett
tydligt mönster att elevgruppen förflyttats uppåt i betygsskalan. Framåt är utvecklingsprojektet tillgängligt
lärande, med målsättningen att fler elever ska nå målen i samtliga ämnen i alla årskurser det som bidrar
till prognosen att resultaten kommer att förbättras ytterligare kommande år.
Högstadieskolorna och gymnasiet har under året deltagit i ett projekt drivet av Sveriges kommuner och
regioner vars syfte är att fler elever ska fullfölja gymnasiet. Projektet har utmynnat i handlingsplaner som
har det övergripande målet att fler elever i grundskolan ska vara behöriga till gymnasiet samt att fler
elever ska ta examen från gymnasiet inom tre år. Det sistnämnda syns i årets resultat med högre andel
med gymnasieexamen inom tre år.

Grundskole- och gymnasienämndens uppdrag
Uppdrag

Status

Grundskole- och gymnasienämnden, social- och arbetsmarknadsnämnden, förskolenämnden
och kultur- och fritidsnämnden ska tillsammans fortsätta aktiviteterna för att förebygga socialt
utanförskap och motverka psykisk ohälsa för barn och unga i Sundbyberg.

Pågående

Analys
Alla nämnder arbetar för målet utifrån Samverkan i Rissne (SiR) samt Fokus barn och unga. Den operativa
ledningsgruppen i SiR har gjort en färdplan och kopplat aktiviteter till delmålen. Den operativa och den strategiska
gruppen har träffats för en avstämning och gått igenom både mål, aktivitet och färdplan. Samtidigt följdes arbetet upp
och delutvärderades så här långt.
Grundskole- och gymnasienämnden
De aktiviteter som listas nedan bör ses som att de möjliggjorts av de samverkansformer som SIR skapat där olika
verksamheter och myndigheter träffats och identifierat utvecklingsområden.
•

Grönkullaskolan har ett samarbete med Stjärnjouren (tjej och transjour) samt stadens fältsekreterare som
bedriver ett kursprogram för eleverna på högstadiet

•

Täta besök av fältsekreterarna på skolan

•

Utbyte av information med fritidsgårdarna gällande elevkonflikter som berör båda parter

•

Besök av föräldraskapsstödgruppen hos åk F – 6, personal samt elever

•

Skolaktiviteter på fritidsgården 174:an

•

Representation från fritidsgårdarna på föräldramöten/julmarknader

•

Dialog med Arbetsmarknad/integration om samarbete runt frågor som SYV/Prao/näringslivskontakt.

Kultur- och fritidsnämnden
Kultur- och fritidssektorn deltar i Samverkan i Rissne (SIR). Projektet har en insatsplan som är omfattande och under året
har fokus legat på att identifiera de insatser som kräver samarbete och som kan påbörjas under 2021. Inom detta arbete
har sektorn:
•

Utökat El Sistema för de äldre eleverna på Grönkullaskolan (från åk 3 och uppåt).

•

Fattat beslut om en omorganisation inom enheten Fritid Sundbyberg. Organisationen är sjösatt och
utvecklingsarbetet inom enheten fortsätter.

•

Påbörjat samverkan mellan Grönkullaskolan, fältsekreterarna och Stjärnjouren. Fritid Sundbyberg ser stora
möjligheter i att samverka med skolan både när det gäller fältsekreterarna och fritidsgårdarna samt i samband
med den nya organisationen där det skapas en ny mötesplats i Rissne.

•

Samarbetat tillsammans med skola och polis inom Sundbybergsmodellen, vilket bland annat kommer innebära
en satsning på information och stöd till vårdnadshavare på Grönkullaskolan (Löftet).

Förskolenämnden
På förskolorna i Rissne pågår en rad insatser som syftar till att förebygga socialt utanförskap och motverka psykisk ohälsa
hos barnen, med fokus på att alla barn i Rissne ska klara sin skolgång. I Ör, Rissne och Hallonbergen finns många barn
som behöver mer specifikt stöd i sin utveckling och lärande än barn som växer upp i övriga stadsdelar.
Förskolan Freden i Hallonbergen fungerar idag som mottagande förskola för nyanlända barn då förskolan ligger granne
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Uppdrag

Status

med ett tillfälligt boende. Det innebär att många barn endast går på förskolan en eller ett par månader innan de flyttar.
Det är problematiskt för förskolan när det gäller kontinuitet i relationer och lärandeuppdraget, både för barnen som
kommer till förskolan tillfälligt och för de barn som går på förskolan mer permanent. Det påverkar även pedagogerna
som arbetar i verksamheten och förskolans ledning.
På förskolorna i främst södra Rissne finns ett stort behov av att se över och rusta upp förskolornas gårdar då dessa
exempelvis saknar hela staket och bodar samt sand i barnens sandlådor.
Social- och arbetsmarknadsnämnden
Under året har även ett brottsförebyggande projekt startat som finansieras med statliga medel. Medlen syftar till att
minska risken för att barn och unga dras in i eller på andra sätt drabbas av kriminalitet. Projektet bedrivs gemensamt
med skola och fritid. Aktiveter som sker i samverkan är till exempel #tryggare15 där fältassistenter, socialtjänst och polis
möter elever från årskurs 8.
Föräldraskapsstödet har ett nära samarbete med bland andra skola, förskola integration för att nå föräldrar. Det finns ett
samarbete med regionen rörande samverkansplattformen Familjecentral där föräldraskapsstödet tillsammans med
öppna förskolan i Rissne, BMM och BVC arbetar för att nå fler barn och föräldrar med tidigt råd och stöd.
Under hösten har öppenvården på efterfrågan från S:t Martins gymnasium påbörjat ett samarbete för att ge stöd till
ungdomar i syfte att motverka att ungdomar avbryter sina gymnasiestudier.
I augusti månad påbörjades ett samarbete med Project playground (PPG). Syftet med samarbetet är att utöka det
uppsökande arbetet och kunna erbjuda fler insatser till målgruppen. Inledningsvis har samarbetet fokuserat på ett
projekt tillsammans stiftelsen 1825 (en ideell organisation som arbetar för att unga vuxna som lider av psykisk ohälsa ska
erbjudas stöd och behandling) och deras projekt "Viktiga samtal i grupp - för dig på gymnasiet". Projektet är finansierat
av stiftelsen Care about children och erbjuder samtalsgrupper för unga personer i åldern 16-19 år. Nämndens insats i
projektet är att komma i kontakt med och informera/motivera ungdomar att delta.
Grundskole- och gymnasienämnden ska skapa förutsättningar för tillgängligt lärande för alla
elever i våra skolor för att ge bästa möjligheter till maximalt lärande.

Pågående

Analys
Grundskole- och gymnasienämnden
Rekryteringen av förstelärare för genomförandet av "Tillgängligt lärande" är slutförd. Utvecklingsarbetet har startat som
planerat vid höstterminsstart 2021 och de inledande mötena med rektorer och förstelärare är genomförda. Fokus har
varit den fysiska lärmiljöns tillgänglighet och samtliga medarbetare har deltagit i en rad föreläsningar med Malin Valsö
inom detta forskningsområde. Skolorna har kartlagt den fysiska lärmiljön för att identifiera sina behov utifrån ett
tillgänglighetsperspektiv. En tydlig iakttagelse är att det finns mycket att göra kring att minska visuellt buller. Det kan
handla om enkla saker som att inte sätta upp för många saker på väggarna i klassrummet, hur möblerna placeras i
rummet och frostad plast för delar av fönster.
Grundskole- och gymnasienämnden ska utveckla arbetssätt som bidrar till ökad likvärdighet
och minskar skolsegregationens effekter

Pågående

Analys
Grundskole- och gymnasienämnden
För att minska skillnader i språkutvecklingen mellan enheter i staden och därigenom minska segregationens effekter har
en rad insatser genomförts under året.
En språksatsning för Grönkullaskolan och Örskolan där det anställts en centralt läscoach. Läscoachens arbete har varit
både i grupp och på individnivå samt omfattat både skolan och fritidshemmen. Läscoachen har kartlagt och identifierat
behov samt utfört insatser och handlett personal för att skapa kontinuitet i arbetet. Insatsen har givit väldigt bra resultat
och fortsätter samt utvidgas till 2022.
Förstärkt och utökat elevhälsopersonalen på enheter med lägst socioekonomisk status.
Det har förts diskussioner i rektorsgruppen kring aktiviteter och insatser för att minska segregationens effekter för att
utröna vad som är effektivt samt dela goda exempel med varandra. Det som framkommit är bland annat behovet av en
mer omfattande språksatsning, se till att personalen som arbetar i segregerade skolor talar god svenska, tillsätta mer
medel till det socioekonomiska bidraget, en organisation för att tidigt samla resurser runt elever i farozon, fler satsningar
på insatser kopplade till socialt stöd, med mera.
Ett samarbete mellan förskolan och skolan har genomförts mellan Örskolan och förskolan Blåklockan. En central
språkutvecklare ur den centrala elevhälsan har arbetat intensivt med att förbereda barnen i förskolan innan de kommer
till förskoleklass genom läsprojekt där skolan inte behöver diagnosticera barnen när de börjar i skolan utan kan ta vid
direkt där barnen är i sin språkutveckling. Insatsen har givit väldigt goda resultat.
Centrala medel så som statsbidrag och andra bidrag fördelas utifrån samma principer som den socioekonomiska
satsningen.
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Uppdrag

Status

Grundskole- och gymnasienämnden ska fortsätta arbetet med att starta en resursskola hösten
2022 i stadens regi.

Pågående

Analys
Grundskole- och gymnasienämnden
Genomförandeplanen är slutförd och nämnden har fattat beslut om att starta en kommunal resursskola höstterminen
2022. Under hösten 2021 bildades en projektgrupp för att planera starten av resursskolan. Skolan kommer till att börja
med vara i Grönkullaskolans lokaler i väntan på färdigställande av Risöskolans lokaler där resursskolan sedan ska ha sin
permanenta plats. En tillförordnad biträdande rektor är tilltänkt för att starta rekrytering av personal samt utrusta
lokalerna så att de är ändamålsenliga för elevgruppen. Under våren 2022 kommer arbetet intensifieras både vad gäller
lokalernas färdigställande, rekrytering av personal samt information till medborgarna.
Grundskole- och gymnasienämnden ska utveckla en barn- och elevhälsoplan som tydliggör
ansvar och uppdrag på alla nivåer (lärare, arbetslag, skolledning), för planerade insatser och
åtgärder för barn och elever i behov av stöd.

Pågående

Analys
Grundskole- och gymnasienämnden
Under 2021 har en central elevhälsoplan tagits fram.
Planen är ett verktyg i arbetet med att säkerställa förutsättningarna för en förebyggande och hälsofrämjande barn- och
elevhälsa på skolorna i Sundbyberg.
Barn- och elevhälsoplanen syftar till att:
•

Vara ett strukturstöd för elevhälsoarbetet både på central och lokal nivå

•

Vara ett verktyg för att nå Grundskole- och gymnasienämndens vision

•

Fungera som ett stöd för rektorer i det systematiska kvalitetsarbetet

•

Bidra till ökad likvärdighet

Skolornas rektorer har varit referensgrupp under framtagandet.
Under 2022 ska planen implementeras och följas upp på respektive skola. Enheternas lokala elevhälsoplaner ska
utvecklas och tydliggöra arbetet på respektive skola.
Den centrala elevhälsoplanen ska under 2022 också kompletteras med förskolans delar, på så sätt tydliggör vi även
övergångarna mellan förskola och skola.
Grundskole-och gymnasienämnden ska implementera beslutet om att införa Mentors in
Violence Prevention (mentorer i våldsprevention).

Pausat

Analys
Grundskole- och gymnasienämnden
Uppdraget att införa "Mentors in Violence Prevention" har inte kunnat genomföras då det inte tillförts några medel för
införandet i budget. I den tidigare utredningen (GGN-0085/2020) beräknades kostnaden första året till mellan 800900 tkr och därefter 500 tkr årligen under den tid som programmet genomförs.
Grundskole- och gymnasienämnden ska se över hur elevhälsan kan stärkas i alla skolor, med
målsättning att minska den psykiska ohälsan.

Pågående

Analys
Grundskole- och gymnasienämnden
Elevhälsan ska främst vara förebyggande och hälsofrämjande, (skollagen 2010:800 2 kap 25§). Det innebär bland annat
att arbeta med tidiga insatser för att motverka psykisk ohälsa.
Elevhälsans arbete leds av skolans rektor och arbetar på olika sätt med att ta fram arbetssätt och insatser som riktas till
elever i olika åldrar.
Skolornas arbete med att utveckla de lokala elevhälsoplanerna för att effektivisera hela elevhälsoarbetet och därigenom
arbetet med att minska den psykiska ohälsan är en stor del av detta uppdrag.
Exempel på arbete som sker i våra skolor är:
•

Trygghetsenkäterna som eleverna svarar på följs upp, analyseras och besätts med aktiviteter.

•

Hälsosamtalen som erbjuds eleverna i åk 4 och 8 följs upp. Resultaten på hälsoenkäterna redovisas av
skolsköterskorna för skolornas elevhälsoteam för att på så sätt kunna identifiera områden att arbeta med och
utveckla.

•

Kuratorerna har lektioner i klass efter en utarbetad metod där olika teman tas upp i grundskolans olika
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Uppdrag

Status
årskurser.

•

Elevhälsan är en del av projektet att arbeta med brottsförebyggande insatser på Grönkullaskolan tillsammans
med kultur och fritid samt välfärd och omsorg.

Grundskole- och gymnasienämnden ska minska lärarnas administrativa börda, genom att införa
lärarassistenter, förutsatt att statliga bidrag för detta kan erhållas.

Pågående

Analys
Grundskole- och gymnasienämnden
I stadens skolor finns 39 lärarassistenter anställda. De statsbidrag som går att söka för lärarassistenter gäller finansiering
av halva lönekostnaden för medarbetaren, så anställningarna bygger på att skolorna har ekonomi för den andra halvan.
2019 hade stadens skolor 23 lärarassistenter anställda. På bara två år har de ökat med 31 %.
Vi sökte för 13 lärarassistenter och statsbidraget vi erhöll var 1 187 552 kr.

Förskolenämnden
Barn ska, oavsett förutsättningar, ges likvärdiga möjligheter inför skolstart. Sundbybergs
förskolor, pedagogiska omsorger och öppna förskolor ska erbjuda verksamhet av hög
pedagogisk kvalitet som ger varje barn möjlighet att utvecklas och lära på sina villkor.
Förskolenämnden
Arbetet på stadens kommunala förskolor leds av rektorer med hög kompetens inom både det
pedagogiska uppdraget och i chefs- och ledarskapsfrågor. Alla rektorer har gått det statliga
rektorsprogrammet och majoriteten av de biträdande rektorerna har gått eller går utbildningen.

Målet
delvis
uppfyllt

Flera av stadens förskollärare har genomfört eller går den interna pedagogutbildningen och under året
har förvaltningen i samarbete med SFI startat upp utbildningen Yrkessvenska för medarbetare med
bristfällig svenska.
En hög kompetens i pedagoggrupperna är en viktig faktor för att bedriva en verksamhet med hög kvalitet,
men uppdraget är mer komplext än denna enskilda faktor. Det krävs att flera aspekter och funktioner
samspelar väl med varandra, exempelvis i övergångar mellan olika skolformer, med socialtjänsten och
centrala barn- och elevhälsoteamet. Även förutsättningar som lokaler och trygga inom- och
utomhusmiljöer samt fungerande infrastruktur och digitala verktyg påverkar barnens möjligheter att
utvecklas och lära på sina villkor.

Förskolenämndens uppdrag
Uppdrag
Tillgodose att personal har god kännedom om innehållet i barnkonventionen och säkerställa att
den efterlevs.

Status
Pågående

Analys
Förskolans verksamhet är väl förtrogna med begreppen barnperspektiv och barnens perspektiv. Skillnaden mellan
perspektiven är väl förankrat i alla verksamheter oavsett yrkeskategori. Uppdraget att göra barn delaktiga och ge dem
reellt inflytande har funnits inskrivet i de nationella styrdokumenten sedan förskolan fick sin första läroplan 1998.
De senare åren har barnrättsperspektivet belysts och är det område som förskolorna nu arbetar för att utveckla rutiner
och systematiska strategier kring. Det rättsliga perspektivet handlar om att vid beslut som rör barn systematiskt
kartlägga deras behov och åsikter innan beslut fattas. Under hösten har nämndens verksamhetsstrateg gått
Länsstyrelsens barnrättsutbildning som ett led att kvalitetssäkra att kunskapen finns inom förvaltningen och tillsammans
med en av barn- och utbildningsförvaltningens utredare representerar verksamhetsstrategen förvaltningen i stadens
barnrättsnätverk.
Rektorerna säkerställer att förskolornas personal har kunskap om barnkonventionen genom att regelbundet lyfta
frågorna på enheternas arbetsplatsträffar. Genom att frågan återkommande finns på dagordningen signalerar
förskolornas ledningsgrupper att barns rättigheter väger lika tungt som andra aspekter i ett beslutsfattande och
säkerställer därmed också att lagstiftningen efterlevs.
Fortsätta arbetet med att utveckla förskolornas utemiljöer genom att systematiskt arbeta med
att utvärdera lekvärdesfaktor.
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Uppdrag

Status

Analys
Förskolenämnden
Arbetet pågår utifrån tidigare kartläggning av lekvärdesfaktor i syfte att utveckla utemiljöerna på stadens kommunala
förskolor. Samverkan är initierad med Samhällsbyggnad- och serviceförvaltningen då övergripande riktlinjer från staden
har behövt tas fram och beslutas för att systematiskt utveckla och följa upp lekvärdefaktorn inom stadens förskolor.
Enheterna arbetar lokalt med lekvärdesfaktorn. En enhet har skattat arbetet genom Specialpedagogiska
skolmyndighetens digitala skattningsverktyg och en annan enhet har valt att fördjupa sig i barns hälsa och välmående
genom att arbeta med hur gårdarna i ökad utsträckning kan bidra till mer fysisk aktivitet och bjuda in till än mer lek och
rörelseglädje hos barnen.
Förskolorna i Rissne och Hallonbergen drabbas regelbundet av nedskräpning och används som tillhåll under kvällar och
helger. På en av förskolorna i området används gården under förskolans öppettider som genväg för allmänheten vilket
av säkerhetsmässiga skäl krävt att personalen satt hänglås och skyltar på grinden. På förskolorna i Rissne är underhållet
av gårdarna eftersatt, exempelvis är staket och bodar trasiga och i sandlådorna saknas sand vilket vidtalats Förvaltaren.
Förskolenämnden och Lokalfastigheter i Sundbyberg AB ska samverka för att genomföra en
tillgänglighetskartläggning av stadens förskolor för att skapa förutsättningar för tillgänglig
förskola för stadens alla barn, oavsett funktionsvariation.

Genomfört

Analys
Förskolenämnden
Arbetet har under året genomförts av Lokalfastigheter för att kartlägga tillgänglighet och användbarhet för personer
med nedsatt rörelse och orienteringsförmåga på stadens förskolor. Genomförd kartläggning visar generellt på goda
resultat. Förskolorna anses väl utformade enligt tillgänglighetsutförandet. Fortsatt samverkan sker med Lokalfastigheter
för att hantera och åtgärda de resultat som framkommit i kartläggningen.
Förskolenämnden ska utarbeta en kartläggning, metoder och insatser för att stärka det svenska
språket, så att alla barn som börjar förskoleklass får de bästa möjliga förutsättningarna.

Pågående

Analys
Förskolenämnden
Under året har förskolorna i staden fortsatt arbeta utifrån ett metodiskt och systematiskt språkutvecklande arbetssätt.
•

Flera förskolor har deltagit i forskningsprojektet högläsning med dialog och har resulterat i att de deltagande
barnen både utvecklat sitt impressiva och expressiva språk. I de barngrupper som deltagit ser vi att barnen fått
en tydligare språkutveckling, ökad begreppskunskap och att de tar större plats och talutrymme i de mindre
sammanhangen. För att fortsatt arbeta i enlighet med stadens utvecklingsmål bedöms det vara av yttersta vikt
att extra resurser finns tilldelade över tid så att arbetet blir långsiktigt och hållbart. Högläsning kommer
fortsatt utgöra en del av förskolornas arbetssätt för att metodiskt och systematiskt utveckla barns språkliga
förmåga inför att de börjar i förskoleklass. Särskilt viktigt ser vi att detta är på förskolorna i Ör, Rissne och
Hallonbergen.

•

I stadens finska grupp har pedagogerna identifierat tydliga projekt tillsammans med barnen utifrån såväl
barnens intressen som pedagogfokus. Bland annat har de samarbetat med finska konstnärer. Genom täta
avstämningar och handledningstillfällen kommer utvecklingen i verksamheten för minoritetsspråk fortsätta.

•

En del av förskolornas metodiska arbete att stärka det svenska språket är kartläggningarna av varje barns
språkdomäner. Kartläggningen görs inför att barnet ska börja på förskolan och följs därefter upp en gång varje
år.

•

Tecken som metod att stödja kommunikation (TAKK och AKK) utgör en självklar del på flertalet av stadens
förskolor.

•

Läslyftet ingår i de språkutvecklande insatserna liksom lokala insatser som litteraturseminarier, nätverk och
samtalsforum där språket står i fokus.

•

Ett samarbete mellan förskolan och skolan har genomförts mellan Blåklockan och Örskolan som har gått ut på
att förbereda barnen i förskolan innan de kommer till förskoleklass genom läsprojekt där skolan inte behöver
diagnosticera barnen när de börjar i skolan utan kan ta vid direkt där barnen är i sin språkutveckling. Insatsen
har givit väldigt goda resultat.

Förskolenämnden ska fortsätta ha en hög andel behöriga förskollärare

Pågående

Analys
Förskolenämnden
Målsättningen att fortsatt ha en hög andel förskollärare på stadens kommunala förskolor har ställts inför stora
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Uppdrag

Status

utmaningar under året. För att ha en ekonomi i balans har förskollärare som av olika anledningar valt att avsluta sina
tjänster inte i samma utsträckning som tidigare kunnat ersättas. Det innebär att det under året skett en sänkning med
4,7 procentenheter sedan 2020 vilket omfattar 19 förskollärartjänster. Enheterna arbetar ständigt för att hitta innovativa
lösningar för att fortsatt kunna bedriva en verksamhet av hög kvalitet men ser effekter av minskningen.
På förskolor där andelen barn med annat modersmål än svenska är hög och i grupper där barn med behov av särskilt
stöd går, och som inte omfattas av lagstiftningen gällande tilläggsbelopp, är det avgörande att ha en hög andel
förskollärare för att lyckas med förskolans kompensatoriska och utjämnande uppdrag. Andelen förskollärare bör även
sättas i relation till att antalet barn per pedagog och barngruppernas storlek också de ökat under året.
Examinerade och yrkesskickliga förskollärare är en förutsättning för att förskolorna ska kunna ge barn i socioekonomiskt
utsatta områden de språkliga kunskaper och färdigheter samt socialt stöd och trygghet som behövs för att de ska ges bra
förutsättningar att klara sin skolgång. Särskilt då det på stadens förskolor finns medarbetare som inte själva behärskar
det svenska språket.
Frågan om att fortsatt ha en hög andel förskollärare är en avgörande faktor för alla förskolor i staden men särskilt viktig
på förskolorna i Ör, Rissne och Hallonbergen. Strategier och välfungerande arbetssätt för rekrytering av förskollärare
finns, bland annat genom stadens goda renommé. Utmaningen är således främst av ekonomisk karaktär.

Social- och arbetsmarknadsnämnden
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 arbetsmarknadsnämnden
Pandemin har påverkat arbetslösheten och fler sundbybergare står utanför arbetsmarknaden.
Långtidsarbetslösheten har ökat mest vilket innebär ett ökat behov av försörjningsstöd. Arbete är den
mest avgörande faktorn för känslan av delaktighet i samhället och utvecklingen kan därmed komma att
påverka utanförskap och otrygghet. Nämnden ser att det utvecklingsarbete som pågår därmed behöver
intensifieras i pandemins spår för att fler sundbybergare ska ges stöd för att bryta långtidsarbetslöshet,
hitta sitt första jobb och skapa förutsättningar för en hållbar lösning och egen försörjning.
Arbetsförmedlingen är en självklar samarbetspart såväl direkt med staden som genom det finansiella
samordningsförbundet. Nämnden ser vidare behovet av att staden som arbetsgivare skapar ytterligare
möjligheter för fler sundbybergare genom att öppna upp för fler anställningsmöjligheter inom ramen för
arbetsmarknadspolitiska åtgärder.

Målet
är ej
uppfyllt

Att hitta en hållbar bostadslösning är en ytterligare påverkansfaktor på trygghet och delaktighet i
samhället. Nämnden ser en stor utmaning för flera av nämndens målgrupper att hitta en sådan lösning
inom stadens geografiska område men har under året ytterligare utvecklat samarbetet med Förvaltaren
genom att avtalet om lägenheter förnyats.

Social- och arbetsmarknadsnämndens uppdrag
Uppdrag
Social- och arbetsmarknadsnämnden ska utreda och minska nämndens kostnader och
investeringar. Nämnden ska i tertialrapporter samt årsredovisning komma med konkreta
förslag på effektiviseringar. Uppkomna personella behov och kompetenser ska i första hand
lösas inom den egna förvaltningen, i andra hand inom stadens övriga förvaltningar och i sista
hand genom konsultavrop.

Status
Pågående

Analys
Social- och arbetsmarknadsnämnden
Nämnden arbetar systematiskt med att säkerställa kostnadseffektivitet i verksamheterna. Det sker genom ett ständig
utvecklings- och förbättringsarbetet.
Inom myndighetsutövningen ses samtliga processer successivt över, allt från handläggning, uppföljning, upphandling och
utförandet av insatser och samverkan med interna utförare i staden. Inrättandet av placeringssekreterartjänster som
säkerställer att insatsens kostnader matchar brukarens behov är en viktig faktor i arbetet med kostnadseffektivitet.
Placeringsekreterarna följer i samverkan med kvalitetskansliet även upp kvaliteten i verksamheterna, både interna och
externa. Genom att utveckla ledning, styrning och den nära arbetsledningen har matchning och omfattning av
insatsernas lett till minskade kostnader inom flera områden. Även utvecklandet av introduktionen till nya medarbetar
och stödet till handläggare har bidragit till att insatser bättre motsvarar brukares behov och att de är
kostnadseffektivare.
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Uppdrag

Status

De personella behoven tillgodoses först och främst genom rekrytering. Det är dock mycket svårt att rekrytera erfarna
socionomer inom vissa områden, varför erfarna socionomkonsulter under perioder har förstärkt verksamheterna. Inom
ett par enheter har sjukskrivning, föräldraledigheter och rekryteringsbehov sammanfallit och inneburit att förstärkningar
med socionomkonsulter behövt ske under kortare perioder och i avvaktan på rekryteringar. Under pandemin har
samtliga enheter haft beredskap att stärka upp med personal i andra enheter, vilket inte behövts i någon omfattning i
och med att distansarbetet möjliggjorts.
Under året har flera uppkomna personalbehov på grund av uppsägningar och/eller förändringar i uppdrag i första hand
hanterats genom omfördelning av befintliga personalresurser. Detta har skett i syfte att mer effektivt nyttja den
befintliga personalen men också i syfte att se över organisationen innan nyrekrytering genomförs.
Inom vuxenutbildningen har personal omfördelats mellan enheterna för att täcka ett ökat behov på SFI. Detta har
möjliggjorts genom att det funnits och skapats utrymme genom justeringar i organisationen och i utbudet.
Vuxenutbildningen har också inom befintliga ramar genomfört en omfattande utbildningsinsats i yrkessvenska för 80-tal
medarbetare inom äldreomsorgen och förskolan.
Social- och arbetsmarknadsnämnden ska tillskapa och utveckla en boendekedjaför vuxna med
behandlingsstöd för att komma till nästa steg i boendet på väg till ett eget kontrakt.

Genomfört

Analys
Social- och arbetsmarknadsnämnden
Boendekedjan är implementerad i nämndens verksamhet och målet för 2021 år har varit att effektivisera arbetet
ytterligare. Träningslägenheter nyttjas maximalt av både målgruppen beroende och socialpsykiatri. Samverkansrutin
mellan myndighetssidan och stödboendet har tagits fram. Öppenvården för beroende, Lötsjöteamet, har utvecklat
gruppverksamheten så att den ska matcha behov hos de som flyttar in i stödboendet och bor i träningslägenheter för att
säkerställa att behandlingsstöd ges under hela boendekedjan.
Alla medborgare ska ges möjlighet att använda sina resurser för att bli självförsörjande och
samordna näringslivsarbetet med arbetsmarknadsåtgärder med målet att stärka arbetslinjen.
Alla som kan jobba ska jobba.

Pågående

Analys
Social- och arbetsmarknadsnämnden
Nämndens verksamheter samarbetar såväl internt som med andra aktörer för att stötta enskilda till att bli
självförsörjande. Nära samarbetspartners är till exempel AF, FK, primärvården och FINSAM. Samverkan syftar till att
stötta brukare till egen försörjning och möjliggöra att alla som kan ska kunna jobba.
Det finns många olika insatser beroende på vilka behov som finns. Några exempel är inom DUA-överenskommelsen där
nämnden arbetar tillsammans med arbetsförmedlingen och stadens näringsliv i syfte att nå företag med
rekryteringsbehov. För elever inom SFI finns möjlighet till en validerad praktik i samarbete med Talangakademin.
Möjligheten att kombinera sina studier med en praktikplats är öppen för alla SFI-studerande. Alla deltagare inom
arbetsmarknadsenheterna kartläggs och får en individuellt utformad handlingsplan med målet att komma ut i egen
försörjning eller studier så snart det är möjligt. För att kunna erbjuda rätt insatser till personer som har olika
arbetshinder kan bedömning av arbetsförmåga enligt AWP (assessement of work performance) göras för att anpassa
insatserna efter personens behov och förmågor.
Personer som står långt från arbetsmarknaden där det finns oklarheter om hen fått den hjälp, det stöd och de beslut hen
eventuellt skulle kunna få av andra aktörer såsom vården, Försäkringskassan eller arbetsförmedlingen kan deltagaren
anvisas till Finsamteamet/Mia vidare.
För att ytterligare utveckla arbetet med att stärka arbetslinjen och därmed skapa ökade möjligheter för personer som
står långt i från arbetsmarknaden har en dialog med näringslivskontoret inletts. Ett första steg blir att kartlägga
näringslivsfrågornas många olika delar, både de som handlar om staden som en attraktiv plats för företag som finns och
verkar i staden och de som vill etablera sig här, och de frågor som handlar om hur staden och dessa företag kan göra
skillnad för kommunmedlemmar som står utanför arbetsmarknaden.
Vuxenutbildning prioriteras till bristyrkesområden och omställning i pandemins spår.

Pågående

Analys
Sundbybergs stad
Antalet vuxenstuderande har ökat stadigt de senaste åren. Under det första halvåret i år är ökning tydlig vilket med
största sannolikhet beror på det försämrade arbetsmarknadsläget och att fler tar tillfället att utbilda sig vidare och fler
behöver omskola sig för att möta en ändrad arbetsmarknad.
Andelen som söker vuxenutbildning både inom yrkesutbildning i syfte att komma in på arbetsmarknaden eller för att
yrkesväxla har ökat med 25% till 65% beroende på yrkesområde det senaste året och fortsätter att öka under 2021.
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Uppdrag

Status

Bedömningen i Stockholmsregionen är att det i princip råder eller kommer att råda brist inom alla yrkesområden.
Sundbybergs vuxenutbildning har utöver vuxenutbildning i egenregiavtal med 24 externa utförare. Genom en
prioritering av budget i kombination med ökade riktade statsbidrag är bedömningen att verksamheten ska kunna svara
upp mot den ökade efterfrågan och ge Sundbybergaren goda möjligheter att kompetensutveckla sig för att möta en
förändrad arbetsmarknad.
Social- och arbetsmarknadsnämnden ska arbeta med att stävja alla former av välfärdsbrott ska
intensifieras.

Pågående

Analys
Inom funktionsnedsättningsområdet har ett arbete med granskning av fakturor gällande personlig assistans inletts.
Genomlysningen resulterade i att granskningen skulle utökas och även omfatta de andra insatserna enligt Lagen om stöd
och service för vissa funktionshindrade (LSS) och Socialtjänstlagen (SoL) under 65 år. För att kvalitetssäkra granskningen
har en förflyttning skett från ansvarig handläggare till placeringssekreterare. Att en funktion granskar samtliga fakturor
och att denna funktion har kontroll på köp av verksamhet enligt ram och direktupphandling bedöms öka den
ekonomiska kontrollen.
Inom ekonomiskt bistånd har arbetet med att motverka felaktiga utbetalningar (FUT) pågått sedan ett flertal år tillbaka.
Det har under åren även skett ett utvecklings- och förbättringsarbete. Arbetsprocesser, rutiner, kontroller har utvecklats
och reviderats. Det har även skett en utveckling kring framtagandet av statistik. Dessutom har ett
kompetensutvecklingsarbete påbörjats som syftar till att öka kunskapen inom enheten och därmed öka
förutsättningarna för att upptäcka felaktiga utbetalningar. Utvecklingsarbetet kommer att fortsätta under 2022
Social- och arbetsmarknadsnämnden ska upprätta ett avtal om Idéburet offentligt partnerskap
(IOP) med Kvinnojouren i Sundbyberg.

Avslutat, annan
orsak

Analys
Social- och arbetsmarknadsnämnden
Nämndens tilläggsuppdrag kring att teckna ett IOP med kvinnojouren har inte kunnat genomföras. Nämnden såg en
möjlighet att, inom ramen för nämndens kostnader för föreningsbidrag, upprätta ett IOP enligt givet uppdrag. Dock var
förutsättningen att avtalet inte skulle vara kostnadsdrivande. Utifrån de premisser som då kunde erbjudas, valde
kvinnojouren att inte ingå i ett IOP. Kvinnojouren har i stället beviljats ett verksamhetsbidrag på 80 000 kronor för 2021.
Social- och arbetsmarknadsnämnden ska upprätta rekryteringsträffar och ett program för fler
praktikplatser, främst riktat mot personer med ekonomiskt bistånd.

Pågående

Analys
På grund av det rådande läget med pandemin har det inte varit möjligt att genomföra någon större rekryteringsmässa
likt den som gjordes 2019 inför sommarsäsongen, Dock pågår rekryteringsverksamhet i samverkan med
Arbetsförmedlingen genom bland annat DUA-överenskommelsen.
Vidare har nämnden ett samarbete med Talangakademin där deltagare ges möjlighet till praktik som valideras och
resulterar i ett kompetensbevis som kan användas i en jobbansökan.
Genom Finsamteamet och projektet Mia vidare ges möjlighet att finna rätt arbetsplats till personer som står mycket
långt från arbetsmarknaden och som behöver omfattande stödinsatser.
Staden ska i större utsträckning informera om möjligheten till familjerådgivning och andra
stödfunktioner.

Pågående

Analys
Social- och arbetsmarknadsnämnden
Nämnden ger via stadens hemsidan kommuninvånarna information om familjerådgivning. Socialtjänsten hänvisar även
föräldrar till familjerådgivning.
Inom öppenvården erbjuder föräldraskapsstödet föräldrar både stöd i grupp och enskilt utan att biståndsbeslut behövs.
Även relationsvåldsteamet kan, om det inte finns barn, erbjuda stöd utan biståndsbeslut. Socialtjänstens
samverkanspartners får kontinuerligt information om dessa öppna insatser i syfte att de ska kunna hänvisa
kommuninvånare till stödet.
Föräldraskapsstödjarna använder sedan ett tid tillbaka även Facebook för att nå ut med information. Under året har
också relationsvåldsteamet börjat använda sig av Facebook.
Föräldraskapsstödjare har till viss del varit med i framtagandet av en informationsfilm, Löftet, som syftar till att föräldrar
på Grönkullaskolan ska få kunskap om stöd de kan få från bland andra socialtjänsten. Föräldraskapsstödjarna har
höstterminen 2021, efter paus kopplad till coronarestriktioner, återupptagit sina besök på Grönkullaskolans
föräldramöten för information till barnens föräldrar om föräldraskap och möjlighet att få råd och stöd.
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Uppdrag

Status

Social- och arbetsmarknadsnämnden ska genomföra en tvättstugekampanj för att nå
våldsutsatta i nära relationer, tillsammans med externa aktörer, t.ex. fastighetsbolag, gym,
församlingar.

Pågående

Analys
Social- och arbetsmarknadsnämnden
Förvaltaren har under 2021 infört Tillsammans bryr vi oss, ett våldsförebyggande projekt som är motsvarande
Huskurage. Nämnden har ingått i referensgruppen i detta arbete.
En förnyad trapphuskampanj har skett under hösten 2021 i enlighet med uppdraget. Ett utskick med affischer på sex
olika språk riktat till våldsutsatta har gjorts till bibliotek, simhall, högstadie- och gymnasieskolor samt vuxenutbildning
och folkhögskola, gym, församlingar och trossamfund, fritidsgårdar, dagliga verksamheter, träffpunkter för äldre, olika
föreningar samt vårdcentraler och andra vårdmottagningar inklusive barnavårds- och mödravårdscentraler och
tandvårdsmottagningar. På affischerna har kontaktuppgifter funnits till både socialtjänst, nationella telefonlinjer och
ideella jourer samt en QR-kod med länk till stadens sidor om våld i nära relation. Dessutom har ett kompletterande
utskick gjorts till hyresvärdar som sedan tidigare har affischer uppsatta utifrån föregående års kampanj. Förvaltaren har
valt att använda sina egna affischer som framtogs i arbetet med Tillsammans bryr vi oss.
Utöver affischutskicket och trapphuskampanjen har nämnden haft en informationskampanj på storbildstavlor, digitala
skärmar och stadens hemsida riktat mot personer som är utsatta för och personer som utövar våld i nära relationer.

Äldrenämnden
Sundbybergs äldreomsorg ska präglas av omtanke, valfrihet och nytänkande.
Äldrenämnden
Målet bedöms under året i hög grad ha uppfyllts då aktiviteter har genomförts som bidrar till
måluppfyllelse. Målet är långsiktigt och tas med i planering för nästkommande år.

Målet är
i hög grad
uppfyllt

Kunden ska vara i fokus och äldreförvaltningens motto ”Mänskliga möten – vi bryr oss” innebär att alla
möten ska präglas av värme, lyhördhet, respekt och engagemang. Äldreförvaltningens samtliga enheter
arbetar utifrån lokala värdighetsgarantier som syftar till att stärka medborgarnas möjligheter till
självbestämmanderätt, välbefinnande och integritet. Staden tillämpar Lag (2008:962) om
valfrihetssystem (LOV) för såväl hemtjänst som för särskilt boende vilket ger medborgarna möjlighet att
välja hemtjänstutförare och boende i mån av plats.
Dagverksamhet i hemmet
Under året har myndighetsenheten i samverkan med dagverksamheten arbetat fram en
verkställighetsform som benämns dagverksamhet i hemmet (DViH), ett pilotprojekt som ska starta under
våren 2022. Insatsen är till för enskilda som uppfyller kriterierna för dagverksamhet och där det är en
svår uppstart med ordinarie dagverksamhet. Syftet är att på den enskildes villkor börja bygga
igenkännande och en relation innan start på dagverksamheten. Dagverksamhet i hemmet kan även
erbjudas när den enskilde ej kan tillgodogöra sig dagverksamhetens aktiviteter i grupp.
Mötas i Musik-hela livet
Det externt finansierade projektet ”Mötas i Musik-hela livet” (2019-2022) är byggt på idén med två delar
som löper parallellt. Den första delen innebär att ge ungdomar möjlighet att arbeta i ett musikteam där
syftet är att skapa och utveckla goda möten mellan generationer i musik. Den andra delen innebär att
utveckla musikterapi som metod för att höja livskvalitén inom äldreomsorgen i Sundbybergs stad. De
kontinuerliga mötena har under pandemin ägt rum utomhus.
Enligt projektplan så ska projektet ”Mötas i Musik-hela livet” även innefatta att utveckla musikterapi som
metod inom äldreomsorgen med målet att äldreomsorgen i Sundbyberg ska bli nationellt ledande i att
använda musik som omvårdnad i Sverige.

Äldrenämndens uppdrag
Uppdrag
Åtgärder ska vidtas för att minska social isolering och ofrivillig ensamhet hos äldre.

Status
Pågående

Analys
Äldrenämnden
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Uppdrag

Status

Förvaltningen arbetar aktivt för att uppfylla uppdraget trots att det blivit nödvändigt för förvaltningen att hitta
alternativa lösningar och nya sätt för uppdraget under pandemin. Under 2021 har ett särskilt fokus lagts på utveckling av
de digitala kommunikationskanalerna. Förvaltningen som helhet har mottagit statsbidrag som möjliggör satsning på att
minska social isolering och ofrivillig ensamhet.
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

Analys
Äldrenämnden
Statsbidraget i form av Äldrelyft har möjliggjort vidareutveckling av uppdraget i positiv riktning. Under året har
nämndens verksamheter kunnat erbjuda medarbetare möjlighet att vidareutbilda sig, exempelvis till undersköterska.
Vård- och omsorgskedjan ska utvecklas genom partnerskap mellan staden och vårdgivare så att
individens behov alltid kommer i första hand.

Pågående

Analys
Äldrenämnden
Detta uppdrag kan kopplas till det nationella arbetet med "God och nära vård". För att möta framtidens behov görs en
gemensam satsning i landets regioner och kommuner kring en omställning till god och nära vård. Syftet med
omställningen är att stärka och tydliggöra den enskildes ställning, främja integritet, självbestämmande och delaktighet.
Äldreomsorgen har påbörjat arbetet under året i samverkansforumet Gottfrid, ett forum där äldreomsorgen, LSS, alla
vårdcentraler i Sundbyberg, rehab samt Jakobsbergsgeriatriken finns representerade. För att konkretisera de
övergripande förflyttningarna som god och nära vård syftar till har en gemensam målbild tagits fram i Gottfrid. Arbetet
har skett med stöd av forsknings- och utvecklingsverksamheten FOU nu.
En framtidsplan för stadens äldreomsorg ska upprättas i dialog med brukare, anhöriga och
intresseorganisationer avseende hur boende, hemtjänst och dagverksamheter ska utvecklas.

Pågående

Analys
Äldrenämnden
Arbetet har återupptagits. Förslag på inriktning håller på att formuleras.
Äldrenämnden ska fortsätta utreda och minska nämndens kostnader och investeringar.
Nämnden ska i tertialrapporter samtårsredovisning komma med förslag på effektiviseringar.

Avslutat, annan
orsak

Analys
Äldrenämnden
Nämnden har under året redovisat helårsprognoser med positivt utfall. En redovisning av äldreomsorgens
nettokostnadsavvikelser återfinns i verksamhetsberättelsen under rubrikavsnitt 5 "Särskilda redovisningar".
Äldrenämnden ska utveckla modell för behovsanalys och verksamhetsplanering.

Pågående

Analys
Äldrenämnden
Förvaltningen har under året anlitat en konsult inom statistik för framtagande av en fördjupad modell för
behovsberäkning. Modell syftar till att beräkna hur många individer (åldrarna 60 +) som kommer att ha behov av
hemtjänst och särskilt boende i ett framtidsperspektiv, fram till år 2035.
Äldrenämnden ska inrätta en kommungemensam avdelning inom särskilt boende för personer
med särskilda behov.

Pausat

Analys
Äldrenämnden
En nödvändig prioritering av resurser på grund av pågående pandemi har medfört att planeringsarbetet kring uppdraget
ännu inte startat.
Personalen på stadens äldreboenden ska kunna kommunicera på svenska. Språkutbildning ska
ges efter behov.

Pågående

Analys
Äldrenämnden
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Uppdrag

Status

Inom utförarenhetens verksamheter har under året en språkutvecklingsinsats påbörjats i form av språktest och
språkutvecklingsutbildning. Medarbetarna på stadens äldreboenden genomgår ett språknivåtest, som följs av en
utbildning i yrkessvenska för vård- och omsorgspersonal.
Denna insats genomförs även inom hemtjänsten och total för utförarenheten har under hösten har 71 personer
genomgått språktest. 65 personer av dessa har gått språkutvecklingsutbildning och har avslutat denna. Responsen från
medarbetarna har varit väldigt god. Under nästkommande år fortsätter flera språktester och utbildning.

Kultur- och fritidsnämnden
I Sundbyberg ges alla möjlighet till en meningsfull fritid.
Ett nämndmål har varit att öka läsintresset för barn och unga i åldrarna 6-18 år. En väl fungerande
lässtimulerande verksamhet för barn och unga i åldrarna 6-15 år har redan tidigare byggts upp. På grund av
sjukdom och pandemi har endast ett fåtal aktiviteter genomförts 2021, dessutom har antalet barn och unga
som deltagit i folkbibliotekens verksamhets minskat, skolbiblioteken har dock delvis kompenserat för detta.

Målet
delvis
uppfyllt

Ett nämndmål har också varit att öka andelen tjejer som tar del av fritidsgårdsverksamheten, vilket varit
svår att uppnå, eftersom fritidsgårdarna har haft begränsad verksamhet p.g.a. rådande restriktioner. Trots
detta har fritidsgårdarna en relativt jämn könsfördelning i vissa aktiviteter, till exempel i löparprogram och
summer bootcamp, matlagningsprojektet och Passa vidare. Det nya samarbetet med Grönkullaskolan ledde
till att fritidsledarnas relationsskapande arbete med skolans elever dagtid bidrog till att många nya tjejer
från högstadiet sedan besökte Hundra 74:ans verksamhet.
Ett arbete har också bedrivits för att utveckla aktivitetshuset Milot till en jämlikt och jämställd
aktivitetsplats för kultur- och idrottsverksamhet. Till det har bidragit att bland annat att det varit
sommarjobbare på Aggregat/Kulturskolan som under handledning har skapat konstverk på den
gemensamma utomhusytan i Milot, och att platsen kan bli tryggare och mer välkomnande nu när
kulturskolan utökar sin verksamhet i huset. Allt detta bidrar till att det blir en jämnare fördelning mellan
flickor och pojkar som nyttjar lokalerna.
Under året har kulturskolan vidareutvecklat rutinerna för differentierade kursavgifter inom kulturskolan för
att öka deltagandet av barn och unga från socioekonomiskt utsatta områden. Med medel från Kulturrådet
har kulturskolans utbud utvecklats genom att kunna erbjuda en kurs i textil och design samt med att
genomföra Teaterklubben, en ny verksamhet för läsfrämjande. Även två nya El Sistema-verksamheter
startades under 2021. För att nå barn vars vårdnadshavare går på SFI har två öppet hus-dagar genomförts.
Arbetet för att öka tillgänglighet, inkludering och delaktighet i stadens kultur- och fritidsverksamheter för
personer med funktionsvariationer har också drabbats av restriktioner i följd av pandemin. Verksamheter
riktade till målgruppen har bedrivits i begränsad omfattning. De riktade, anpassade verksamheterna vid
kulturskolan och Fritid Sundbyberg har dock varit öppna, med vissa begränsningar. Flera
fortbildningsinsatser för personalen har genomförts. Kultur- och fritidsnämndens arbete för att förbättra
den fysiska tillgängligheten i stadens lokaler och anläggningar har pausats i år i avvaktan på fortsatta
planerade inventeringar inom ramen för Tillgänglighetsdatabasen. I Aktivitetshuset i Milot är tillgänglig och
taktil skyltning i enlighet med stadens skyltprogram nu på plats.
Nämndmålet med att kultur- och fritidsförvaltningen är trygg och inkluderande för alla oavsett sexuell
läggning, könsidentitet och könsuttryck har under året drabbats av pandemin på olika sätt. Den nuvarande
hbtq-certifieringen (homosexuella, bisexuella, trans- och queerpersoner) som omfattar nämndens samtliga
verksamheter gick ut vid årsskiftet 2021/2022, och en om certifiering har inte kunnat genomföras. Det
kommer att genomföras under 2022.

Kultur- och fritidsnämndens uppdrag
Uppdrag
Fortsätta ett intensivt arbete med framtidens idrottsanläggningar i Sundbyberg.

Status
Pågående

Analys
Kultur- och fritidsnämnden
Förvaltningen arbetar intensivt tillsammans med samhällsbyggnads- och serviceförvaltningen för att möjliggöra
idrottsanläggningar i Ör. Kommunstyrelsen fattade beslut om att inleda en detaljplan för bland annat idrottsanläggningar
i Ör den 12 april 2021, KS-0202/2021.
Sektorn för samhällsbyggnad, (fd samhällsbyggnads- och serviceförvaltningen) har en ambition att lägga fram en
programhandling för idrottsändamål på Örvallen inklusive spillvatten och dagvatten innan sommaren 2022.
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Uppdrag

Status

Kultur- och fritidsnämnden ska arbeta med konkreta trygghetsskapande åtgärder för kulturoch fritidslivet i Sundbyberg.

Försenat

Analys
Kultur- och fritidsnämnden
Förvaltningen har inte kunnat genomföra detta uppdrag.
Kultur- och fritidsnämnden ska tillsammans med kommunstyrelsen och stadsmiljö- och
tekniska nämnden ta fram en strategi för hur kultur- och fritidsfrågorna ska komma in tidigare
och tydligare i planprocessen.

Avslutat, annan
orsak

Analys
Planberedningsmöten är ett viktigt forum för berörda att delta i för att vara med i ett tidigt skede av planprocessen.
Kultur- och fritidsfrågor hanteras även inom projektorganisationerna (för respektive stadsutvecklingsprojekt), där
strategiska kultur- och fritidsfrågor belyses och tas om hand. Kultur- och fritidsfrågor ska omhändertas så tidigt som
möjligt, vilket kan tydliggöras i det fortsatta arbetet med samhällsbyggnadsprocessen. Stadsmiljö- och tekniska nämnden
är inte ansvarig för planprocessen.
En konstpolicy med tillhörande riktlinjer formuleras tillsammans med berörda nämnder och
bolag för att definiera Sundbybergs stads förhållningssätt till konst och hur staden säkerställer
ett kvalitativt framtagande av offentlig konst.

Pågående

Analys
Ett förslag till konstpolicy beslutades av kultur- och fritidsnämnden i juni 2021 och kommer att gå upp för beslut i
kommunfullmäktige under våren 2022. Riktlinjer för konsten går upp för beslut i kultur- och fritidsnämnden under 2022.

Stadsmiljö- och tekniska nämnden
En hållbar, tillgänglig och inkluderande stad.
Stadsmiljö- och tekniska nämnden genomför och planerar en rad olika åtgärder för en hållbar, tillgänglig
och inkluderande stad. Ett förslag till ny angörings- och parkeringsstrategi och en ny
trafiksäkerhetsstrateg för staden har tagits fram. Arbetet med att ta fram en ny gånghandlingsplan
utifrån mobilitetsprogrammet fortsätter. En dialog förs med Trafikförvaltningen om att bygga extra
busshållplatser vid Bromstenskopplet. Staden har deltagit vid framtagandet av regionens
Kollektivtrafikplan 2050. Under året har det antagits styrdokument som har bäring på en hållbar,
tillgänglig och inkluderande stad, bland annat, ny Trafiksäkerhetsstrategi, en uppdaterad Teknisk
handbok, Målsättning, riktlinjer och handlingsplan för lekplatser på allmän platsmark samt Riktlinjer för
möblering av allmän platsmark.

Målet
delvis
uppfyllt

För att främja biologisk mångfald och samtidigt höja lekvärdet och skapa platser för naturpedagogik
placeras fågelholkar, fladdermusholkar och insektshotell ut i Kanalparken och Furuparken.
Måltidsservice har under året upphandlat hållbara transporter för hämtning och distribution av måltider
till kommunala mottagningskök inom Sundbybergs stad.
En prioriterings- och genomförandelista över platser som behöver åtgärdas med avseende på
vägmarkeringar ska tas fram för att skapa en trafiksäkrare och mer övervakningsbar stadsmiljö. Stadens
belysningsanläggning utvecklas också kontinuerligt för att minska miljöpåverkan och skapa trygga miljöer.

Stadsmiljö- och tekniska nämndens uppdrag
Uppdrag
I samarbete med näringsliv och andra aktörer möjliggöra innovativa mobilitetslösningar.

Status
Pågående

Analys
Staden har sedan februari gett kommersiella aktörer möjlighet att visa intresse för etablering av laddinfrastruktur på pplatser på allmän platsmark. Flera intresseanmälningar har inkommit och förvaltningen har arbetat med att göra
bedömningar av platsernas lämplighet och att etablera rutiner för arbetet. Nämndens reglemente har uppdaterats och
nämndens delegationsordning kommer att uppdateras för en effektiv hantering av dessa ärenden. Ett första avtal
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Uppdrag

Status

gällande nyttjande av utrymme på allmän platsmark förväntas komma till stånd i början av 2022.
Ett elsparkcykelföretag har visat intresse för att etablera sig i Sundbyberg. Förslaget handlar om att tillhandahålla
elsparkcyklar på fasta platser i staden. Då företaget även är intresserat av att etablera sig i Stockholm avvaktar företaget
med att etablera sig i Sundbyberg tills besked kommer från Stockholm.
Staden har under året upphandlat en ny leverantör till stadens bilpool. Den nya leverantören driver bilpoolen sedan i
höstas.
Måltidsservice har under året upphandlat transporter för hämtning och distribution av måltider till kommunala
mottagningskök inom Sundbybergs stad. Kraven vid upphandlingen ställdes så att lastbilarna ska motsvara
emissionsklass Euro 6 eller senare Euro-krav (enligt EU). En drivmedelstrappa på fyra år, vars syfte är att år fyra ska alla
transporter ske med 100% förnyelsebara drivmedel, var ett krav i upphandlingen. År ett ska minst 50% av fordonen
drivas av förnyelsebara drivmedel.
Grundskole- och gymnasienämnden och stadsmiljö- och tekniska nämnden ska tillsammans
arbeta med sund och säker skolväg för alla elever i stadens skolor.

Pausat

Analys
En resvaneundersökning har genomförts i Grönkullaskolan och platsbesök har genomförts.
En cykelskola för årskurs F har genomförts med gott resultat där många elever som aldrig cyklat förut lärde sig att cykla.
Förhoppningen är att kunna genomföra cykelskola för samtliga förskoleklasser i de kommunala grundskolorna varje år.
Det är en resurskrävande aktivitet men genom cykelskolan säkerställs att alla elever blir introducerade till trafik och
cykling.
Under hösten 2021 har Sund och säker skolväg pausas på grund av att en projektledare har saknats. Uppdraget
återkommer, något omformulerat, i nämndens verksamhetsplan för 2022.
Utvidga Lötsjön-Golfängarnas naturreservat.

Försenat

Analys
Ett förslag till utvidgning av Lötsjön-Golfängarnas naturreservat var ute på samråd under 2020. Förvaltningen inväntar
politiska överväganden och återkoppling avseende gränserna för naturreservatets utvidgning. Uppdraget återkommer i
nämndens verksamhetsplan för 2022.
Alla stadens egna fordon ska vara utsläppsfria år 2020 och infrastrukturen för utsläppsfria
fordon ska fortsatt utvecklas.

Pågående

Analys
Stadsmiljö- och tekniska nämnden har tagit fram en fordonspolicy utifrån målsättningen (med målår 2028), som antogs i
slutet av november 2021.
Kultur- och fritidsnämnden ska tillsammans med kommunstyrelsen och stadsmiljö- och
tekniska nämnden ta fram en strategi för hur kultur- och fritidsfrågorna ska komma in tidigare
och tydligare i planprocessen.

Avslutat, annan
orsak

Analys
Planberedningsmöten är ett viktigt forum för berörda att delta i för att vara med i ett tidigt skede av planprocessen.
Kultur- och fritidsfrågor hanteras även inom projektorganisationerna (för respektive stadsutvecklingsprojekt), där
strategiska kultur- och fritidsfrågor belyses och tas om hand. Kultur- och fritidsfrågor ska omhändertas så tidigt som
möjligt, vilket kan tydliggöras i det fortsatta arbetet med samhällsbyggnadsprocessen. Stadsmiljö- och tekniska nämnden
är inte ansvarig för planprocessen.
I all planering av den offentliga miljön ska gående, personer med funktionsnedsättningar och
cyklister prioriteras.

Pågående

Analys
Tillgänglighetsfrågor beaktas alltid vid genomförande av projekt i park- och gatumiljöer. Genom ny projektmetodik har
förvaltningen arrangerat ett antal medborgardialogmöten, träffat funktionsrättsrådet och arbetat aktivt för att prioritera
gående, personer med funktionsvariation samt cyklister i ett tidigt skede i projekteringen. Detta arbete följs upp och
säkerställs vid granskning av handlingar genom produktion och vid projektavslut. En uppdaterad version av Teknisk
handbok finns, tillsammans med typritningar, på stadens webbplats.
Stadsmiljö- och tekniska nämnden ska göra en utredning om omdaning av Enköpingsvägen med
fokus på lägre buller, lägre utsläpp och största möjliga trafiksäkerhet för gående och cyklister

Pågående

Analys
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Uppdrag

Status

En trafikutredning har pågått under hösten. Utredningens resultat kommer att presenteras i januari. Kortfattat har
utredningen resulterat i ett antal förslag till snabba, enkla och kostnadseffektiva åtgärder som förväntas reducera
kapaciteten för biltrafik i kritiska snitt, förbättra framkomligheten för kollektivtrafiken och reducera hastigheterna längs
hela Enköpingsvägen genom Sundbyberg och öka säkerheten i korsningspunkterna. Uppdraget återkommer, något
omformulerat, i nämndens verksamhetsplan för 2022.
En skyltplan ska tas fram, både för vägvisnings- och avståndsskyltning på gång- och cykelbanor
samt för alla arbeten som görs i den offentliga miljön.

Genomfört

Analys
Riktlinjer för skyltning under byggtid togs fram och fastställdes av nämnden 2020.
Taxor för TA-planer och schakttillstånd ska revideras och bland annat innehålla höjd
sanktionsavgift för underlåtenhet att informera om arbeten på rätt sätt.

Genomfört

Analys
Nämnden har godkänt förlag till nya taxor (med viten) för TA -planer respektive schakttillstånd och sänt dem till
kommunfullmäktige för beslut. Kommunfullmäktige beslutade om nya taxor i september. Taxorna gäller från och med 1
november 2021.
En särskild insats ska göras för att få bort olovliga trottoarpratare i den offentliga miljön.

Pågående

Analys
Arbetet är påbörjat, men har på grund av corona-pandemin, resurser och ledigheter inte kunnat genomföras så som
planerat. Även juridiska frågeställningar har bidragit till svårigheter att genomföra uppdraget. Under våren 2022
planeras arbetet att påbörjas igen. Uppdraget återkommer i nämndens verksamhetsplan för 2022.
Stadsodling ska skapas i Rissne centrum i samarbete med Förvaltaren och andra aktörer som
vill delta

Planerat

Analys
En tidigare genomförd inventering visar på förutsättningar för organiserad stadsodling i Rissne. Inventeringen kan ligga
till grund för kommande arbete, när planarbetet och pågående förstudie för området kommit längre. Uppdraget
återkommer i nämndens verksamhetsplan för 2022.
Konsultkostnaderna ska från 2021 minska med 25% varje år under tre år.

Pågående

Analys
Analys av verksamhetens uppdrag och behov kopplat till stadens investeringar pågår kontinuerligt för att kunna stärka
upp med fler tillsvidareanställda och på så sätt minska konsultkostnaderna. Under 2021 har nyanställningar gjorts och på
sikt kommer fler rekryteringar att göras för att minska antalet konsulter inom investeringsprojekten. Uppdraget
återkommer i nämndens verksamhetsplan för 2022.
En app-lösning ska tas fram för att möjliggöra geolokaliserad information om staden.

Pågående

Analys
Under året har en förstudie gällande app-lösning och geolokaliserad information genomförts. Förstudien har
presenterats för nämndens ordförande. Slutsatser och rekommendationer från förstudien är kortfattat följande:
För att lösa uppdraget bör staden använda den befintliga lösningen via appen ”Sundbyberg”, genom att lägga till en
tjänst i appen mot stadens GIS-system (geografiska informationssystem). Stadens befintliga GIS-karta kan då
återanvändas. En fördel med lösningen är att staden enbart behöver uppdatera den geografiska informationen på ett
ställe. Eftersom GIS-information ryms inom befintligt avtal bedöms kostnaden som låg och anpassningen som enkel.
Inledande tester har genomförts inom ramen för uppdraget. Appen ”Sundbyberg” bör marknadsföras efter att de nya
tjänsterna har införts. Marknadsföring bör ske både internt och externt via exempelvis stadens webbplats och i andra
kanaler. Detta är en kommunikationsfråga som bör stämmas av med förvaltningens kommunikationsansvarige. Arbetet
fortsätter under 2022. Uppdraget återkommer, något omformulerat, i nämndens verksamhetsplan för 2022.
Staden ska intensifiera sitt arbete med ansökningar från klimatklivet, stadsmiljöavtalen och
andra relevanta statsbidrag för att stärka den gröna omställningen.

Pågående

Analys
Miljösamordnaren på stadsledningskontoret har under året informerat och stöttat både nämnder, bolag och invånare
om möjligheterna att söka eventuella bidrag, till exempel Klimatklivet. Stadsmiljö- och tekniska nämnden söker också
årligen statlig medfinansiering för olika typer av infrastrukturprojekt kopplat till klimat och miljö. Även Lokalfastigheter
har haft kontakt med Länsstyrelsen i syfte att se över möjligheterna till att söka medel från klimatklivet.
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Uppdrag

Status

Utred möjligheten att bilda ett mobilitetsbolag inom koncernen med ansvar för
parkeringsfrågor.

Pågående

Analys
En utredning om möjligheten att bilda ett mobilitetsbolag inom koncernen pågår och beräknas vara klar januari-februari
2022. Uppdraget återkommer i nämndens verksamhetsplan för 2022.

Byggnads- och tillståndsnämnden
Förebyggande tillsyn för en god folkhälsa. Tydliga, transparenta och effektiva processer
vid tillståndsansökningar.
Under 2021 har processer och rutiner kopplade till serveringstillstånd samt försäljningstillstånd för tobak
tagits fram. Arbetet kommer att fortsätta under 2022.

Målet är
i hög grad

Stadens e-tjänst rörande serveringstillstånd samt försäljningstillstånd för tobak har uppgraderats.
Informationen på stadens webbplats uppdateras kontinuerligt och ett arbete pågår för att samla
blanketter rörande ansökan och anmälan kopplade till serveringstillstånd på ett ställe på webbplatsen.

uppfyllt

Förslag till nya riktlinjer för handläggning av alkoholservering och försäljning av folköl har tagits fram och
förväntas beslutas av nämnden i början av 2022. Förslaget innehåller bland annat förtydliganden om
vilken typ av dokumentation sökanden skall inkomma med vid ansökan om serveringstillstånd.
Riktlinjerna kommer att utgöra ett stöd vid stadens beredning av ansökningsärenden och därigenom
bidra till att ansökningar om serveringstillstånd handläggs effektivt och likformigt.
Rutinbeskrivningen av byggnads- och tillståndsnämndens nämndprocess är uppdaterad. Nu återstår ett
arbete med att anpassa processen till stadens nya organisation.
Bygglovsenheten har under året lagt stort fokus på arbetet med att digitalisera bygglovsprocessen. För
att få en tydlig, transparent och effektiv process behövs ett nytt ärendehanteringssystem som
underlättar enhetens och de sökandes arbete.
Informationen på stadens webbplats kopplad till bygglov har uppdaterats och omarbetats för att göra
det lättare för sökanden att hitta information och kunna göra en korrekt bygglovsansökan.

Byggnads- och tillståndsnämndens uppdrag
Uppdrag
Tillsyn av byggnader avseende PCB-sanering.

Status
Avslutat, annan
orsak

Analys
Beslut om föreläggande med försiktighetsmått har fattats efter att anmälan inkommit om sanering av PCB på två
fastigheter. Saneringar pågår på fastigheterna och beräknas vara färdigställda under 2022. Inspektioner har utförts på
plats av miljöenheten. Det specifika uppdraget avslutas, eftersom tillsyn av PCB ingår i nämndens grunduppdrag.
Stödja bostadsrättsföreningar, småföretagare och mindre fastighetsägare för att öka
medvetenheten om fastighetsägaransvar och nämndens tillsynsarbete på området.

Genomfört

Analys
Tillsyn över 30 fastighetsägare har genomförts under året. Genom ett genomtänkt förberedelsearbete har fler
fastighetsägare fått tillsynsbesök än vad som ursprungligen var planerat. Tillsynen har varit uppskattad av
fastighetsägarna.
Digitalisera bygglovsprocessen.

Pågående

Analys
Bygglovsenheten har kartlagt marknaden gällande verksamhetssystem som tillhandahåller en digital bygglovsprocess. Ett
arbete pågår med att ta fram en kravställning inför upphandling av ett sådant verksamhetssystem. Kravställningen
beräknas vara klar under våren 2022, därefter ska offerter begäras in. Förhoppningsvis kan ett nytt
ärendehanteringssystem vara på plats under hösten 2022. Uppdraget återkommer, något omformulerat, i nämndens
verksamhetsplan för 2022.
Bevaka grönytefaktor, energianvändning, förnybar energi och god arkitektur i all nybyggnation
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Uppdrag

Status

Analys
Redovisning av grönytefaktor krävs in i samband med bygglovsansökan. En översiktlig kontroll av gårdsmiljön görs i
samband med platsbesök inför slutbesked. God arkitektur följs upp genom de riktlinjer som finns i detaljplanen samt
krav som finns i plan- och bygglagen.
Energianvändning följs upp vid tekniskt samråd enligt kraven i Boverkets byggregler. Solceller är i flera fall inte lovpliktigt
utan anmälningspliktigt.
Byggnads- och tillståndsnämnden ska bevaka ekologisk och kemisk status/ uppfyllande av
miljökvalitetsnormer i vattenförekomsterna Brunnsviken, Igelbäcken, Bällstaviken/
Ulvsundasjön och Bällstaån samt föreslå lokala åtgärder för stadens bidrag till uppfyllande av
miljökvalitetsnormer i vattenförekomsterna.

Pågående

Analys
För en hållbar dagvattenhantering har miljöenheten granskat framtagna dagvattenutredningar vid detaljplanerremisser
och lämnat synpunkter vid behov. En planering av tillsyn på staden - i dess egenskap av väghållare - har påbörjats.
Tillsynen kommer att ske under 2022.
Miljöenheten har under året deltagit på möten i vattensamverkansgrupper, där resultat från miljöövervakning har
presenterats och diskuterats. Provtagning av PFAS i Igelbäcken och Norra Råstabäcken har utförts, men inte
slutredovisats ännu. Att föreslå lokala åtgärder för stadens bidrag till uppfyllande av miljökvalitetsnormer ingår främst i
planenhetens och dagvattenstrategens arbete med lokala åtgärdsprogram och genomförandeplaner för
vattenförekomsterna.
Byggnads- och tillståndsnämnden ska bevaka giftfria material i all nybyggnation av skolor och
förskolor; radonhalt och OVK i all nybyggnation och i stadens befintliga lokaler.

Pågående

Analys
Vid nybyggnation kontrollerar bygglovsenheten att byggherren antas kunna uppfylla gällande krav i Boverkets
byggregler. Rapport över utförd obligatorisk ventilationskontroll (OVK) måste lämnas in för att slutbesked ska kunna
erhållas vid nybyggnation.
I stadens befintliga lokaler är staden, såsom fastighetsägare, ansvarig för att OVK utförs. Under kvartal 1 2022 kommer
bygglovsenheten att börja påminna staden om vilka lokaler som saknar en godkänd OVK.
Under årets första hälft bedrev miljöenheten tillsyn av ventilation i skolor och efterfrågade då om skolan har ett godkänt
OVK– protokoll. Tillsyn av radon i skolor bedrevs 2019 och 2017 och alla skolor har mätt radon i sina lokaler. Tillsyn av
radon i skolor har därför inte skett under 2021. Uppdraget återkommer, något omformulerat, i nämndens
verksamhetsplan för 2022.
Byggnads-och tillståndsnämnden ska bevaka luftkvalitet i centrala Sundbyberg.

Pågående

Analys
Mätning av luftföroreningar på Tulegatan pågår och kommer att fortsätta under 2022. Sammanställningen över 2021 års
mätningar förväntas bli klar under våren 2022. Resultaten går att se på SLB-analys, webbplats:
www.slb.nu/slbanalys/sundbyberg. Uppdraget återkommer, något omformulerat, i nämndens verksamhetsplan för
2022.
Säkerställa högsta möjliga servicenivå i alla kontakter med medborgare och näringsliv.

Pågående

Analys
Förvaltningen ser kontinuerligt över processer och rutiner för en effektiv verksamhet med hög servicenivå. För en snabb
och rättssäker handläggning av klagomålsärenden inom miljöbalksområdet har en ny rutin fastställts och särskilda
telefontider bemannats för ökad tillgänglighet. Information på stadens webbplats uppdateras kontinuerligt för att vara
aktuell och relevant. Under covid 19-pandemin har e-post skickats ut till verksamhetsutövare med uppdaterad
information rörande trängselkontroll.
Bygglovsenheten har under året inrättat en e-post-brevlåda för frågor från allmänheten. Flera tjänstepersoner har
ansvar för att besvara frågorna som kommer in. Svarsmallar har tagits fram för tydliga, enhetliga och korrekta svar. De
som på detta sätt fått svar från enheten får svara på en enkät. Enkätsvaren kan komma att användas vid framtida
verksamhetsutveckling. Uppdraget återkommer, något omformulerat, i nämndens verksamhetsplan för 2022.
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Koncernen Sundbybergs stadshus AB
Sundbybergs Stadshus AB
Sundbybergs stadshus AB ska fortsätta, att utifrån ägardirektiv, vara stadens instrument
för styrning och uppföljning av den verksamhet som bedrivs i bolagsform.
Bedömningen är att målet är helt uppfyllt. Fullmäktige ger sedan 2019 ägardirektiv direkt till respektive
bolag i bolagskoncernen och inte som tidigare via moderbolaget. Det innebär att Sundbybergs stadshus
AB:s roll ändrats. Styrningen från moderbolagets sida har därmed mer inriktningen av samordning än
direkt styrning av dotterbolagen. Ett av de större samordnande ansvaren som bolaget har är att
samordna och kvalitetsgranska bolagskoncernens rapportering i samband med tertial- och årsbokslut och
via det den löpande verksamheten.

Målet
är helt
uppfyllt

Inom bolagskoncernen pågår även en ständig dialog i VD-gruppen, som leds av VD i Sundbybergs
stadshus AB, kring områden och tjänster där samverkan gynnar de i bolagskoncernen ingående bolagen.

Sundbybergs Stadshus AB:s uppdrag
Uppdrag

Status

Sundbybergs stadshus ska se över bolagskoncernens roll i samhällsbyggnadsprocessen och att
speciellt utvärdera bolagens kompetens, uppdrag och finansiering.

Pågående

Analys
VD har tillsammans med förvaltningschefer och VD tagit första steget genom att genomföra en genomlysning av
samverkan mellan staden och Sundbyberg Avfall och Vatten AB kopplat till de gemensamma samhällsbyggnadsfrågorna.

Fastighets AB Förvaltaren
Fastighets AB Förvaltaren ska förvalta, utveckla och bygga bostäder. Bolaget ska bidra till
en hållbar utveckling och arbetet med Agenda 2030.
Bedömningen är att målet i hög grad är uppfyllt. 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. Förvaltaren utvecklar
beståndet i form av renoveringar, förtätningar och nyproduktion i dialog med invånarna i Sundbyberg.
Genom sin hållbara renoveringsstrategi gör de nödvändiga förbättringar av stammar, tak, fasad med
mera, samtidigt som de ger sina hyresgäster rätt att välja hur mycket som ska renoveras i den egna
lägenheten.

Målet är
i hög grad
uppfyllt

Förvaltaren 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,
attraktiviteten och tryggheten. Under 2018 påbörjade bolaget en planprocess för 650 lägenheter i
Hallonbergen – såväl nyproduktion som förtätningar. Denna plan är dock pausad i avvaktan om besked
från staden kring VA- kapacitet. Förvaltaren har även påbörjat planprocess för 300 lägenheter ovanpå
befintliga garage i Rissne. Nyproduktion planeras i Ursvik, fastigheten Kvarnstugan. Detaljplanen är
antagen och nu pågår projektering av ca 136 lägenheter samt tillskapande av 1 700 kvm lokalyta som
bland annat ska inrymma ny kulturverksamhet. Produktionsstart beräknas ske under Q2 2022 och
inflyttning preliminärt till årsskiftet 2023/2024. Förvaltaren har gjort en analys av hur arbetet med deras
väsentliga frågor bidrar till uppfyllandet av Agenda 2030 och de globala målen.

Fastighets AB Förvaltarens uppdrag
Uppdrag
Bidra till social hållbarhet genom att Fastighets AB Förvaltaren utvecklar insatser gällande
sociala investeringar i boendemiljön.

Status
Pågående

Analys
Sociala investeringar är insatser som förväntas leda till minskad förekomst av, eller minskad risk för, socialt utanförskap
eller psykisk ohälsa och därmed på sikt minskade samhällsekonomiska kostnader. Exempel på Förvaltarens sociala
investeringar är lovjobbare, deltagande i Talangakademin och andra sponsringsinsatser, deltagande i SiR, nattvandrare,
erbjudande om praktikplatser och träfflokalen i Rissne som nyttjas kostnadsfritt av ideella föreningar. Delar av det som
görs inom ramen för bopengen kan också ses som sociala investeringar, exempelvis motionslopp för barn och unga.
Förvaltaren gör även en kartläggning över sitt trygghetsarbete för att se hur det kan fortsätta utvecklas och om det finns
Sundbybergs stads Årsredovisning 2021 Sundbybergs stad

58

Uppdrag

Status

fler samarbeten de skulle kunna komplettera med för att uppnå ännu större effekt. Under 2021 införde bolaget också
"Tillsammans bryr vi oss" som har utgångspunkt i initiativet ”Huskurage” – där de uppmanar grannar och medarbetare
att gå från misstanke till omtanke, vilket de också ser ryms inom definitionen social investering.
Uppdraget är prioriterat även under 2022 och status anges därför som pågående.
Bidra till ekologisk hållbarhet genom bostadsbeståndet.

Pågående

Analys
Förvaltaren i Sundbyberg AB och förvaltningsorganisationen inom Sundbybergs stad deltar i ett statligt forskningsprojekt
om boende och resvanor, MoBo 3. MoBo står för Mobilitet och Boende. Som en del i projektet vill Förvaltaren utveckla
framtidens boendemiljöer och mobilitetslösningar på Skvadronsbacken i Rissne. Bland annat undersöks möjligheten till
delade tjänster så som cykelpool och säker cykelförvaring. Projektet finansieras delvis av Energimyndigheten och pågår
fram till slutet av 2022.
Under 2021 påbörjades en pilottest för bilpool och laddplatser till hyresgäster. I dag finns det två bilar på
Skvadronsbacken och två bilar i Bageriet i centrala Sundbyberg som hyresgästerna kan låna. Laddplatser till hyresgäster
finns i Hallonbergen på Rissneleden.
Uppdraget är prioriterat även under 2022 och status anges därför som pågående.
Nyproduktion ska bidra till ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet.

Pågående

Analys
Utifrån hållbarhetspolicy och målbild strävar Förvaltaren alltid efter att beakta ekonomisk, social och ekologisk
hållbarhet i allt bolaget gör. Utifrån detta ställer Förvaltaren också krav på sina leverantörer och entreprenörer. I
nyproduktion siktar de på att uppnå Miljöbyggnad nivå Silver, vilket inkluderar både sociala och miljömässiga värden.
Under året har bolaget påbörjat ett utvecklingsarbete för att sätta tydligare rutiner för hållbarhet i sina projekt. Ett
arbete pågår också för att tydliggöra hur viktning och beaktande av olika hållbarhetsaspekter ska ske i bolagets projekt,
samt hur det kan tydliggöras i den övergripande projektstyrningen.
Uppdraget är prioriterat även under 2022 och status anges därför som pågående.
Bidra till ekonomisk hållbarhet genom insatser för en effektivare planprocess där Fastighets AB
Förvaltaren genom eget utvecklingsarbete, där det är möjligt i bolagets egen nyproduktion,
bidrar till detaljplanearbete.

Pågående

Analys
Arbetet har påbörjats under året genom dialog med stadens förvaltningsorganisation. Uppdraget är fortsatt prioriterat
under 2022.

Lokalfastigheter i Sundbyberg AB
Lokalfastigheter i Sundbyberg AB ska försörja stadens verksamheter med
ändamålsenliga och hållbara lokaler. Bolaget ska förvalta, förvärva, avyttra, bygga och
utveckla fastigheter samt lokaler för stadens räkning.
Bedömningen är att målet är helt uppfyllt under året.
Invigning av förskolan Kvarnkullen skedde i maj - förskolan ger plats för totalt 150 barn på 10
avdelningar.

Målet är
helt uppfyllt

Ett flertal förstudier har levererats till staden för vidare beslut; nyproduktion av ny förskola i Västra
Brotorp, ny högstadieskola med idrottshall i Västra Ursvik, förstudie för förändrad användning av Ursviks
motionsgård till skola, samt en förskola på Ekbacken. Projekteringen av en ny F-6 Skola med idrottshall i
Ör är klar, detaljplanen har vunnit laga kraft.
Ett stort antal lokalanpassningar har genomförts under året, bland annat på Grönkullaskolan och
Ängskolan samt att SAVAB:s lokaler säkerhetsklassas. En större lokalanpassning i fastigheten Eken 4 i
centrala Sundbyberg har påbörjats och kommer färdigställas under 2022.
Ett cirka femtiotal underhållsåtgärder har genomförts. Några av årets beloppsmässigt största aktiviteter
är utbyte av två personhissar i Ängskolan, renovering av fönster i A-huset på Duvboskolan. Även miljöeller energibesparande åtgärder genomfördes inom ramen för underhållsplaneringen då äldre armaturer
byttes ut mot LED-armaturer på bland annat Ekbackens äldreboende.
Bolaget har också, i samverkan med stadsledningskontoret, arbetat fram en plan för hantering av stadens
kulturhistoriska byggnader, bland annat utifrån vilka byggnader som bör bevaras i stadens ägor och
vilken verksamhet som är lämplig att bedrivas i byggnaderna samt vilka som kan tänkas avyttras.
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Därtill har Lokalfastigheter, med visst stöd från projektet Stadshus 2.0, förhandlat fram nytt hyresavtal
för stadshuset, inklusive lokalanpassning i syfte att åtgärda arbetsmiljöproblem och skapa mer
ändamålsenliga lokaler. Även avtal för evakuering till grannhuset under ombyggnation har förhandlats
fram. Kommunfullmäktige väntas tillstyrka avtalen i februari 2022.

Lokalfastigheter i Sundbyberg AB:s uppdrag
Uppdrag
Effektivt och hållbart förvalta stadens lokaler och
fastigheter samt prioritera klimatsmarta och
kostnadseffektiva lösningar vid drift, underhåll och
investeringar

Status
Genomfört

Analys
Lokalfastigheter arbetar genomgående med att hitta effektiva och hållbara vägar för förvaltning av stadens lokaler och
fastigheter. Arbetet med att ta fram en handlingsplan för klimatneutrala fastigheter och lokaler 2030, kommer ge
bolaget än mer förutsättningar att hitta långsiktiga lösningar vid drift, underhåll och investeringar, som både är
klimatsmarta som kostnadseffektiva. Även stadens kommande hållbarhetsstrategi kommer bli ett verktyg i
hållbarhetsarbetet för bolaget framåt.
Bistå staden med projektorganisation för ny- och
ombyggnation av lokaler och fastigheter.

Genomfört

Analys
Lokalfastigheters projektorganisation arbetar i nära samverkan med stadens förvaltningsorganisation för att utveckla
Sundbyberg. Projektledarna stöttar även fastighetsförvaltarna vid genomförande av lokalanpassningar och
ombyggnationer av verksamhetslokaler. Bolaget arbetar också med att ta fram en resurseffektiv process för stadens
byggprojekt
Lokalfastigheter AB ska tillsammans med
kommunstyrelsen arbeta vidare med att fastställa samt
implementera processen för lokalförsörjning.

Genomfört

Analys
Lokalfastigheter har tillsammans med främst stadens lokalstrateg på stadsledningskontoret, arbetat fram
ändamålsenliga och effektiva processer kring lokalförsörjning. Det innefattar bland annat hur stadens lokalstrateg gör
beställningar till bolaget och även i vilka forum som bolaget återrapporterar till stadens verksamheter i lokalfrågor.
Ta fram en handlingsplan för stadens historiska
byggnader.

Genomfört

Analys
Lokalfastigheter har tagit fram en handlingsplan för stadens historiska byggnader. Denna kommer att presenteras för
politiken under början av 2022.
Lokalfastigheter AB ska arbeta fram och implementera
ett modernt, digitaliserat system för driftövervakning av
stadens fastigheter.

Pågående

Analys
Bedömningen är att uppdraget delvis genomförts under 2021.
Efter den förstudie som genomfördes under tertial 1 har bolaget genomfört ett pilotprojekt på Ängskolan – där den
digitaliserade driftövervakningen togs i drift under september. Pilotprojektet utvärderades därefter och fortsatt
implementering kommer att ske under en treårsperiod på 25 prioriterade fastigheter. Anledningen till den längre
tidsperioden (3 år) är som tidigare redovisats på grund av stadens ekonomiska förutsättningar
Tillsammans med kommunstyrelsen arbeta fram en
handlingsplan för att stadens lokaler och fastigheter blir
klimatneutrala 2030.

Genomfört

Analys
Bedömningen är att uppdraget har genomförts under 2021.
IVL Miljöinstitut har tillsammans med bolaget arbetat fram en handlingsplan med förslag på möjliga pilotprojekt.
Bolagets styrelse har också varit delaktiga i arbetet genom en workshop med IVL. Arbetet med att genomföra ett antal
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Uppdrag

Status

pilotprojekt ligger i ett uppdrag under 2022 från kommunfullmäktige.

Sundbybergs stadsnätsbolag AB (SSB) och Sundbybergs Bredband AB (SBB)
Sundbybergs stadsnätsbolag AB och Sundbybergs Bredband AB ska vara drivande och
leda arbetet för att skapa en kommunkoncerngemensamdigital infrastruktur och
utveckla det digitala samhällsbygget.
Bedömningen är att målet i hög grad är uppfyllt. Projektet Kommunkoncerngemensam Digital
Infrastrukturplattform (KDI)” är uppstartat och två styrgrupper har upprättats. KDK-Bredband och KDKSmalband, där KDK står för kommunkoncerngemensam digital kommunikationsplattform. Målsättningen
har varit att stadsnätsbolagens befintliga digitala infrastrukturplattform ska samutnyttjas och utvecklas
med tiden så att både det kommersiella trafikbehovet och kommunkoncernens totala trafikbehov
tillfredsställs, inom ramen för gällande lagar och förordningar. Det gäller såväl bredbandstrafik som
sensorbaserad smalbandstrafik (Internet of Things, IoT).

Målet är
i hög grad
uppfyllt

Styrgrupp KDK-Bredband har haft fokus på att stadsnätsbolagen ska tillhandahålla, redundanta,
standardiserade, kapacitetsförbindelser om 10 Mbit till stadens skolor och behovsstyrda
kapacitetsförbindelser till kommunkoncernens övriga verksamhetsställen. Sett utifrån stadsnätsbolagens
leveransmöjligheter har även hänsyn tagits till behovet av att leverera vård- och omsorgstjänster inom
det privata hemmet och inom de kommunala vårds- och omsorgsboenden som staden tillhandahåller.
Stadsnätsbolagens förslag på genomförandeplan har inte kunnat utföras eftersom stadens digitaliseringsoch serviceenhet har beslutat att inte fullskaligt ansluta och koppla upp stadens verksamheter till
Stadsnätets kommunkoncerngemensamma digitala infrastrukturplattform.
De verksamheter inom staden som tidigare varit anslutna till stadsnätsbolagens standardiserade
kapacitetsnätsinfrastruktur och de verksamheter som har pågående pilottester är fortfarande i skarp
drift. Förvaltarens fastigheter har sedan 20 år varit uppkopplade till ovan nämnda kapacitetsinfrastruktur
och Lokalfastigheters nya kontorslokaler är också uppkopplade.
Inom styrgrupp KDK-Smalband har fokus varit på att se över möjligheterna att nyttja stadsnätsbolagens
befintliga digitala systemplattform för uppkoppling och transport av data från Lokalfastigheters olika
fastighetsrelaterade styrsystem med avseende på övervakning, uppföljning och kontroll. Denna typ av
datatransport har använts inom Förvaltarens fastighetsbestånd i snart 20 år.
Inom KDK-Smalband ingår också pilottester för transport av sensorbaserad data. Även denna trafik går
över befintlig stadsnätsinfrastruktur. Förvaltaren pris som årets innovativa fastighetsaktör i tävlingen
Business Arena Tech Awards bygger på en automatiserad felanmälan med hjälp av sensorer, där
datatransporten går över stadsnätsbolagens nätinfrastruktur. ”Vi vann priset tack vare vår satsning på
automatiserad felanmälan med hjälp av sensorer, något vi under hösten testat i utvalda fastigheter. Med
hjälp av den nya felanmälan kan bolagen effektivisera underhållsarbetet och öka tryggheten för dig som
bor”
Att använda olika typer av sensorer för mätdatainsamling är en viktig del i det digitala samhällsbygget.
Det bygger dock på att fastigheten/verksamhetsstället är ansluten enligt ovan nämnda princip kring KDKBredband.
Inom ramen för KDK-smalband pågår ett samverkansprojekt med Förvaltaren gällande
behovskartläggning och omvärldsanalys kopplad till Förvaltarens digitaliseringsstrategi och digitalisering
av fastighetsbeståndet. Inom ramen för samverkansprojektet ska Stadsnätet ta fram förslag på olika
produkter/tjänster som matchar Förvaltarens behov

Sundbybergs stadsnätsbolag AB (SSB) och Sundbybergs Bredband AB (SBB) uppdrag
Uppdrag
SSB och SBB ska vara drivande vid ett långsiktigt och hållbart digitalt samhällsbygge.

Status
Pågående

Analys
Uppdraget har genomförts enligt plan.
Uppdraget är prioriterat även under 2022 och status anges därför som pågående.
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Sundbyberg Avfall och Vatten AB
Sundbybergs Avfall & Vatten (SAVAB) ansvarar för den kommunala verksamheten för
avfall, vatten och avlopp. Bolaget har helhetsansvaret för all hantering och drift av
vatten, avlopp och avfall.
Bedömningen är att målet är helt uppfyllt. SAVAB lever helt och fullt upp till det som målet anger.
Utöver de övriga övergripande målen och det dagliga arbetet har SAVAB valt att fokusera extra på att
arbeta med den kommande VA-planen, att uppfylla de lagar och krav som ställs på samhällsviktig och
säkerhetskänslig verksamhet samt kunna hantera oförutsedda händelser, minska mängden
tillskottsvatten till deras ledningsnät, minska miljöpåverkan från bräddning, följa upp den avslutade
avfallsplanen och uppfylla delmålen i den nya avfallsplanen till år 2032.

Målet
är helt
uppfyllt

Sundbyberg Avfall och Vatten AB:s uppdrag
Uppdrag
SAVAB ska aktivt arbeta för att möjliggöra stadens utbyggnad.

Status
Pågående

Analys
SAVAB arbetar aktivt med att möjliggöra stadens utbyggnad både ur ett VA-perspektiv och ur ett avfallsperspektiv.
Bolaget deltar som kravställare i detaljplaneprocessen och som beställare i genomförandet av den nya anläggningen.
Kapacitetsbristen på Va-nätet ger stora utmaningar för den planerade utbyggnaden och nya systemlösningar behöver tas
fram. Utifrån den analys som genomfördes under våren om samarbetet mellan SAVAB och stadens
förvaltningsorganisation i samhällsbyggnadsprocessen, och för att klara de stora investeringsbehoven i samband med
stadens utbyggnadstakt, har bolaget under året genomfört en utveckling av organisationen.
Utifrån ovan nämnda analys har också tre projekt bedrivits under året tillsammans med stadsmiljö- och
serviceförvaltningen. Dessa berör roller och mandat, ekonomirutiner och markavtal. Projekten innebär både internt
arbete i respektive organisation och gemensamt arbete för att utveckla och förbättra samarbetet i stadsbyggandet.
Uppdraget är prioriterat även under 2022 och status anges därför som pågående.

Intern kontroll
Intern kontroll handlar om verksamhetens 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 och medvetna fel och brister eller annat
förtroendeskadligt.
I nämndernas och bolagens verksamhetsplanering och -uppföljning sker tillsyn av intern
kontroll, vilket handlar om att säkerställa att verksamheten har en god intern kontroll. Det
görs genom att utifrån risk- och väsentlighetsanalysen ta fram en internkontrollplan som
sedan följs upp genom kartläggning och åtgärder av de mest väsentliga oönskade
händelserna och deras orsaker.
Periodens tillsyn av intern kontroll
Sektorn för ledning och samordning har gjort en genomgång av nämndernas och bolagens
tillsyn av intern kontroll under 2021. En brist som kan ses i periodens uppföljning är att ett
antal av stadens bolag, samt en nämnd, inte redovisar sin tillsyn av intern kontroll enligt den
gemensamma modellen. Det medför att redovisningen blir bristfällig när den ska
sammanställas på övergripande nivå. Därmed försvåras också arbetet med att analysera och
dra slutsatser om stadens interna kontroll är tillräcklig. Det vi kan konstatera är att arbetet
för en tillräcklig intern kontroll fortsatt behöver utvecklas.
I den redovisning som skett har nämnder och bolag identifierat en mängd olika processer och
oönskade händelser som de har kartlagt och i stor utsträckning åtgärdat, ofta genom
förbättrade rutiner och förtydligade roller och ansvar. Extra glädjande är att se att
överförmyndarnämnden från och med 2021 arbetar med och rapporterar tillsyn av intern
kontroll enligt stadens vedertagna modell.
Covid-19-pandemin
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Oönskade händelser kopplat till covid-19 har identifierats av kultur- och fritidsnämnden
samt social- och arbetsmarknadsnämnden. Kartläggningar har genomförts kring riskerna för
negativ påverkan på såväl medarbetare som målgrupper och verksamhet. För att minska
risken har åtgärder som bland annat översyn av rutiner genomförts. Förvaltaren anger att de
pandemispecifika riskerna inte längre kvarstår i någon större utsträckning.
Samhällsbyggnadsprocess
Ett riskområde som återkommer på flera håll handlar om samhällsbyggnadsprocessen.
SAVAB har identifierat flera oönskade händelser kopplat till brister i samarbetet och
kommunikationen med förvaltningsorganisationen, brister i ekonomirapportering och
investeringsprognoser, avsaknad av rutiner, avtal, med mera. Åtgärder för detta handlar om
att skapa tydlighet i roller och mandat, rutiner, avtal med mera. Majoriteten av åtgärderna
fortsätter under 2022.
Förvaltaren och Lokalfastigheter har identifierat risker med försenade detaljplaner.
Lokalfastigheter har etablerat rutiner för kontinuerlig uppföljning och bedömer därmed att
den interna kontrollen på området är tillräcklig. Kommunstyrelsen har identifierat risk för
att detaljplaner inte genomförs, analys kring detta fortsätter.
Stadsmiljö- och tekniska nämnden har identifierat risk för bristande kontroll på ekonomin i
stadens investeringsprojekt, vilket åtgärdats med förstärkning med investeringscontroller
samt genom stadens uppdatering av systemstöd för ekonomiuppföljning.

3.6 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.
Kommunfullmäktige beslutade i budgeten för 2021 om riktlinjer för god ekonomisk
hushållning för Sundbybergs stad genom mål för ekonomisk hållbarhet. Målen redovisas i
avsnitt 3.5 ovan under rubriken ekonomisk hållbarhet.
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. Resultatet
exklusive jämförelsestörande poster är 8,5 mnkr. Nämnderna redovisar samlat ett överskott
på 51,5 mnkr. Överskott i verksamheterna beror bland annat på pandemin, som exempelvis
inneburit en lägre efterfrågan inom äldreomsorgen. Lägre kostnader har också uppkommit
till följd av färre inskrivna i förskolan. Budgeterade skatteintäkter och utjämning netto täckte
inte nettokostnaderna för 2021 och för att få en budget i balans för 2021 budgeterades därför
en utdelning från Sundbybergs Stadshus AB på 92 mnkr. Det är inte långsiktigt hållbart eller
för den delen möjligt att finansiera den löpande verksamheten med utdelningar i den
storleksordningen under en lägre tid. Läget kommande år ser inte bättre ut och med en
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möjlig dämpad befolkningstillväxt som slår direkt mot resultatet då det bidrag staden fått i
form av ersättning för eftersläpningseffekter på grund av en ökad befolkning försvinner. Även
i budgeten för 2022 finns en budgeterad utdelning från Sundbybergs stadshus AB med ett
belopp på 127 mnkr.
Kommunstyrelsen anser mot bakgrund av att stadens nettokostnad överstiger nettoposten av
skatteintäkter och kommunal utjämning att det inte föreligger god ekonomisk hushållning
fullt ut för staden under år 2021. Nettokostnaderna måste anpassas till den finansiering som
finns av skatteintäkter och kommunal utjämning netto. Kommunstyrelsen konstaterar dock
att det finns stora värden i tillgångar i kommunkoncernen som helhet om än dessa
uteslutande består av anläggningstillgångar i form av mark, infrastruktur,
verksamhetslokaler och bostadsfastigheter.

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.

3.7 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.
Årets resultat enligt balanskravets definition uppgick till 37,3 mnkr. Balanskravsresultatet är
justerat med netto -20,9 mnkr vilket avser realiserade och orealiserade vinster inom staden.
Kommunfullmäktige har inte inrättat någon resultatutjämningsreserv (RUR) och några
reserveringar eller ianspråktagande av reserveringar inom eget kapital har därmed inte gjorts
under 2021. Enligt definitionen så är balanskravet uppnått under 2021.
Balanskravsutredning (mnkr)

2021

2020

2019

2018

2017

Årets resultat enligt resultaträkningen

58,2

182,2

76,2

127,4

236,2

- Samtliga realisationsvinster

-3,2

-1,6

-3,2

-191,2

-1,9

-17,7

3,3

-9,7

37,3

183,9

63,4

-63,8

234,3

-63,8

234,3

+ Realisationsvinster enligt undantagsmöjlighet
- Realisationsförluster enligt undantagsmöjlighet
+/- Orealiserade vinster eller förluster i värdepapper
+/- Återföring av orealiserade vinster och förluster i
värdepapper
Årets resultat efter balanskravsjusteringar
Ianspråktagande av reserverat eget kapital
Årets balanskravsresultat

11,5
37,3

183,9

74,9

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

2021

2020

2019

2018

2017

Årets resultat
Budget
2021

Resultaträkning (mnkr)

Utfall 2021

Verksamhetens intäkter

541,5

502,3

39,2

777,7

-2 997,7

-2 968,8

-28,9

-2 957,6

-181,8

-171,3

-10,5

-153,4

-2 638,1

-2 637,8

-0,3

-2 333,3

2 761,4

2 672,9

88,5

2 538,3

-153,0

-124,7

-28,3

-25,2

Verksamhetens resultat

-29,6

-89,6

60,0

179,8

Finansiella intäkter

147,0

116,1

30,9

33,0

Finansiella kostnader

-59,3

-26,5

-32,8

-30,7

58,2

0,0

58,2

182,2

0,0

0,0

0,0

0,0

58,2

0,0

58,2

182,2

Verksamhetens kostnader
Avskrivningar
Verksamhetens nettokostnader

Skatteintäkter
Generella statsbidrag och utjämning

Resultat efter finansiella poster

Extraordinära poster (netto)

Resultat

+/-

Utfall 2020

3.8 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 den mest avgörande faktorn under året som gått är den fortsatt pågående
pandemin. Verksamheterna har påverkats av pandemin 2021 där det efter en vår med
restriktioner inleddes en successiv återgång till det mer normala. I slutet av 2021 återkom
dock restriktioner med hemarbete för de medarbetare där så är möjligt.
Kompetensförsörjning och personalförsörjning är vanligtvis strategiska frågor, men under
året kom bemanning och personalförsörjning i ett mer kortsiktigt perspektiv i fokus. Frågan
avseende möjlighet att ställa krav på vaccination av medarbetare har varit en viktig fråga
inom vård och omsorg, där rättsläget är komplext och relativt oprövat. Avvägningar mellan
olika behov och intressen, gällande lagstiftning samt förmåga att kunna bemanna
verksamheterna har därför präglat året. Även den fortsatt relativt höga sjukfrånvaron har
bidragit till verksamheternas utmaning.
Det totala antalet anställda i staden, dvs i förvaltningen samt bolagen, är stabilt men har ökat
något jämfört med föregående år. Såväl antal anställda som antal årsarbeten visar på en
mindre ökning.
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Andel medarbetare som arbetar heltid är tillbaka på samma nivå som åren tidigare, efter en
liten minskning föregående år. Andel heltidsarbetande i Sundbyberg ligger på en relativt hög
nivå jämfört med andra kommuner. Den långsiktiga målsättningen är att kunna erbjuda
heltid till alla och den partsgemensamma inriktningen fortsätter att vara en del av de centrala
parternas överenskommelse. Sundbybergs stad arbetar vidare på den utstakade vägen som
uttrycks i riktlinjen för arbetsgivarstrategiska frågor med syfte att behålla, attrahera,
rekrytera, och utveckla kompetenta och engagerade medarbetare.

Personalförsörjning
Personalomsättningen är lägre jämfört med föregående år och är, exklusive
pensionsavgångar, 10,58 procent (11,24 procent). Det motsvarar 235 personer.
Trots lägre personalomsättning så har fler personer rekryterats än föregående år. Det
resulterar i att antal anställda är fler, eftersom personalomsättningen minskar samtidigt som
fler medarbetare än i fjol kvarstår i anställning även efter att ha uppnått 65 års ålder.
Antalet anställda som gått i pension har ökat något 2021 till 42 anställda (30). Den politiska
inriktningen i Sverige är att det ska finnas möjlighet till ett förlängt arbetsliv. Antal anställda
som har en anställning efter 65 år, i olika omfattning och anställningsformer, är 122 personer
år 2021 (103). Antal medarbetare som väljer att kvarstå i sin tillsvidareanställning efter 65 år
är 51 (39) personer. Utvecklingen jämfört med föregående år innebär därmed att fler
personer med tillsvidareanställning väljer att kvarstå längre i anställning.
Faktisk arbetad tid har ökat till 75 procent (74 procent) mellan 2021 och 2020. Timavlönade
har ökat marginellt och motsvarar 2021 ca 194 helårsarbeten (190) och deras andel av all
arbetad tid är oförändrad med 7,4 procent (7,3 procent). Övertidsuttaget har fortsatt en
relativt låg nivå men har ökat något, från 8,7 helårsarbeten 2020 till 9,2 år 2021.
Fyllnadstiden har dock minskat med ungefär motsvarande till ca 6,5 helårsarbeten (7,2).

Diagrammet visar hur arbetstiden fördelats under 2021.Tabellen avser
förvaltningsorganisationen.

Sjukfrånvaro
Sjukfrånvaron har under 2021 fortsatt påverkats kraftigt av pandemin och ligger på en högre
nivå än vad som var normalt före pandemin.
När 2021 summeras är därmed den totala sjukfrånvaron något bättre än föregående år, även
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om sjuktalen är sämre än åren före pandemin. Även 2022 kommer i någon utsträckning att
påverkas av pandemin avseende sjukfrånvaroutvecklingen och en fullödig analys över
pandemitidens inverkan på sjuktalen kommer att kunna göras först längre fram.
Den totala sjukfrånvaron av den totala arbetade tiden i staden var 7,37 procent år 2021
jämfört med 8,17 procent året innan. Minskningen har skett avseende den kortare
sjukfrånvaron även om andelen korttidssjukfrånvaro fortfarande är högre än åren innan
pandemin. Andelen långtidssjukskrivning ökar samtidigt något jämfört med föregående år,
men utgör fortsatt en lägre andel av den totala sjukfrånvaron än åren före pandemin. Det
långsiktiga målet är att nå en total sjukfrånvaro om högst 5 procent.
2021

2020

2019

2018

Sjukfrånvaro i % av
arbetad tid

7,37

8,17

6,04

6,13

Andel
långtidsfrånvaro (>60
dagar)

28,49

25,35

34,25

34,32

Sjukfrånvaro kvinnor

7.96

8,77

6,57

6,75

Sjukfrånvaro män

5,34

6,13

4,3

4,14

Sjukfrånvaro - 29 år

6,19

6,11

4,35

5,56

Sjukfrånvaro 30 - 49
år

6,82

7,15

5,31

5,36

Sjukfrånvaro 50 - år

8,23

9,73

7,34

7,17

Andel
korttidsfrånvaro (<15
dagar)

54,51

56,06

49,36

49,52

Korttidsfrånvaro i %
av arbetad tid

4,02

4,64

2,98

3,06

Tabellen ovan visar total sjukfrånvarotid i relation till den sammanlagda ordinarie
arbetstiden i form av sju nyckeltal för tidsperioden 2018-2021. Tabellen avser
förvaltningsorganisationen och visar även andel korttidssjukfrånvaro av totalen.
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Diagrammet ovan visar den totala sjukfrånvaron i procent av arbetat tid för respektive
månad januari-december 2021 i jämförelse med de två föregående åren. Tabellen avser
förvaltningsorganisationen.

Nämnd

2021

2020

2019

2018

Grundskole- och
gymnasienämnd

7,12

8,19

5,32

4,92

Förskolenämnd

10,99

11,33

7,46

8,38

Kultur- och
fritidsnämnden

6,07

6,05

4,19

5,67

Social och
arbetsmarknadsnämnd

5,6

5,76

4,71

5,55

Kommunstyrelsen
+ överförmyndarnämnd

4,19

3,62

4,27

6,17

Samhällsbyggnad - och
servicenämnd

5,08

6,4

5,59

5,83

Äldrenämnd

8,48

9,84

7,37

6,23

Tabellen ovan redovisar den totala sjukfrånvaron i förhållande till total ordinarie arbetstid
i procent per nämnd för tidsperioden 2018-2021. Tabellen avser
förvaltningsorganisationen.

Kompetensförsörjning och kompetensutveckling
Kompetensförsörjning 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 att behålla och utveckla befintliga anställda
samt säkerställa låga sjuktal och att medarbetare stannar kvar i anställning efter 65 års ålder.
I behållaperspektivet är en god arbetsmiljö, bra arbetsvillkor och ett utvecklat ledarskap
förutsättningar för att lyckas, där HR årshjul är ett stöd i systematiken vad gäller planering
och uppföljning. Under 2021 har ett omfattande förbättringsarbete avseende det
systematiska arbetsmiljöarbetet skett, där samtliga befintliga rutiner har setts över och där
det kompletterats där det funnits behov av förbättringar.
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Personalstruktur
Kommunkoncernen
Antalet anställda i staden, dvs förvaltning samt bolag uppgår 2021 till 2 627 medarbetare. Av
dessa utgör 75 % kvinnor och 25 % män. Medelåldern i kommunkoncernen uppgår till 46,5
år. Majoriteten (91,2 %) av alla anställda återfinns i förvaltningsorganisationen och 8,8 % är
anställda i bolagskoncernen.
Andelen heltidsanställda av de tillsvidareanställda i staden är 88,26 %. Motsvarande siffra
mättes inte föregående år vilket gör att jämförelse med i fjol inte kan göras.
Anställningsform/grupp
Kvinnor tillsvidareanställda (antal)

- 29 år

30-39 år

40-49 år

50-54 år

55-59 år

60- år

102

438

484

240

261

298

54

132

150

80

90

99

5,94

21,7

24,13

12,18

13,36

15,11

Kvinnor visstid (antal)

27

47

30

17

11

17

Män visstid (antal)

10

17

10

5

5

3

Visstid som andel av alla
anställda (%)

1,41

2,44

1,52

0,84

0,61

0,76

Totalt i procent

7,35

24,13

25,66

13,02

13,97

15,87

Män tillsvidareanställda (antal)
Tillsvidareanställda som
andel av alla anställda
(%)

Tabellen ovan visar ålders- och könsfördelning i kommunkoncernen.
Förvaltningen
Såväl totalt antal anställda som antal årsarbeten har ökat i staden 2021 jämfört med
föregående år. Antal anställda 2021 var 2 396 jämfört med 2 358 föregående år, eller 2287
(2260) årsarbeten.
Antalet tillsvidareanställda har ökat med 61 anställda medan gruppen visstidsanställda har
minskat något jämfört med föregående år. Andelen tillsvidareanställningar ökar enbart på
decimalen och ligger därför kvar på 92 % som i fjol.
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Andelen heltidsanställda i staden har ökat 2021 och är därmed tillbaka på samma nivåer som
2019, både vad gäller samtliga månadsanställda som de tillsvidareanställda. Månadsavlönade
heltidsanställda har ökat till 85,14 procent (84,92 procent) och heltidsanställda
tillsvidareanställda har ökat till 87,31 procent (86,67 procent).
Den kollektivavtalade överenskommelsen om heltid som norm mellan SKR och Kommunal
har förlängts ytterligare tid. Arbetet fortsätter således även denna avtalsperiod i Sundbybergs
stad. Arbetet innebär en utmaning i bemanningen av vissa verksamheter, men där
Sundbybergs stad i jämförelse med andra kommuner har en relativt hög nivå av
heltidsanställda.
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) följt av
åldersgruppen 30-29 år med 24 procent. Könsfördelningen är nära oförändrat jämfört med
föregående år, 21,9 procent män (22,1 procent) respektive 78,1 procent kvinnor (77,9
procent).
Medelåldern hos stadens chefer är relativt oförändrat 52 år (53 år). Andelen män som är
chefer har minskat med knappt 6 procentenhet till 28 procent (34 procent) och andelen
kvinnor är 72 procent (66 procent), vilket betyder att skillnaden i chefskollektivets
könsfördelning jämfört den totala personalsammansättningen har minskat och närmar sig en
representativ andel. För gruppen chefer i stadsledande befattningar, förvaltningschefer och
avdelningschefer på stadsledningskontoret, har medelåldern ökat till 57 (55 år) varav hälften
fortsatt består av kvinnor (50 procent).
Anställningsform/sysselsättnin
gsgrad

Tillsvidareanställda
Kvinnor

Heltid (antal)
Deltid 75-99 % (antal)
Deltid - 74 % (antal)
Total

Tidsbegränsade

Män

Total

Kvinnor

Män

Total

1531

402

1933

86

21

107

132

42

174

25

7

32

66

41

107

32

11

43

1729

485

2214

143

39

182

Tabellen visar anställningsform och sysselsättningsgrad avseende män respektive kvinnor i
förvaltningsorganisationen.

Ledarskap
Strategin för att utveckla ledarskapet består av två huvudsakliga delar, ett ledarprogram för
att utveckla ledarkompetenserna samt chefens verktygslåda med syfte att introducera nya
chefer samt löpande fylla på med nödvändiga kunskaper. Kompetenserna utvecklas i
programmet UL (Utvecklande Ledarskap) samt IL (Indirekt Ledarskap) som startade hösten
2019 och som har fortsatt under hela 2020 och 2021. På grund av pandemin har programmet
anpassats till digitala former i de delar som pedagogiken tillåter. Samtliga chefer omfattas av
ledarprogrammet där majoriteten av stadens chefer har genomgått utbildningen vid
utgången av 2021. Programmet fortsätter även under kommande år.
Ledarskapet 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.
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I 2021 års medarbetarundersökning visar delområde Ledarskap på ett förbättrat resultat,
med en indexerad nivå om 77 (75). Det långsiktiga målet är att nå en nivå om lägst 80.
De aktiviteter som genomförts övergripande är en fortsättning på ledarutvecklingsinsatsen
(UL – utvecklande ledarskap) som dock har fått anpassats och senareläggas utifrån
pandemin. Ett stödjande mentorprogram i samarbete med en knapp handfull andra
kommuner i Stockholmsregionen kompletterar erbjudandet för stadens chefer, för lärande
och erfarenhetsutbyte.
Under året har Ledarforum för stadens chefer fortsatt varit pandemianpassat, vilket innebär
att det skett i digitala former. 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 förhållningssätt fortsätter att leva vidare som ett medel för att nå visionen 2030.
Förhållningssättet är integrerat 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 har
genomförts och också anpassats med anledning av pandemin. Syftet med
medarbetarintroduktionen 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.
Medarbetarundersökningen visar med en tillförlitligt hög svarsfrekvens om 82 procent (82)
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 2021 förbättrades med en enhet till 78 jämfört med föregående år.
Spridningen mellan olika verksamheter är relativt stort, vilket understryker vikten av att
förbättringsarbetet behöver ske lokalt med hög grad av delaktighet.
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Utveckling totalt HME samt respektive delområde de senaste tre åren. Tabellen avser
förvaltningsorganisationen.
Det övergripande resultatet för staden 2021 visar att de tidigare identifierade
utvecklingsområdena, ledarskap samt arbetsmiljöområdet, är fortsatt aktuella. Trots att
ledarskapsområdet har förbättrats med två enheter så har det området lägst resultat av de tre
delområdena. Jämfört andra kommuner som registrerar resultat i SKR:s gemensamma
databas har Sundbybergs stad ett något lägre resultat. Resultatet i databasen visar på 80 där
Sundbybergs stad har 78.

3.9 Förväntad utveckling
Budgeten för 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.
För en budget i balans för 2022 krävs utdelning från kommunkoncernen med 127 mnkr. För
planåren 2023 och 2024 har inga utdelningar från kommunkoncernen tagits med i kalkylen
och då krävs kostnadsneddragningar på 5,4 % respektive 0,0 % för planåren.
Samtliga nämnder har i budgeten för 2022 fått i uppdrag av kommunfullmäktige att bedriva
verksamheten inom de angivna målen och ekonomiska ramarna. Det är utmanande, både
utifrån tidigare höga ambitionsnivåer med kostnader högre än intäkterna samt nämndernas
driftresultat för 2021 består av pandemieffekter - såväl positiva som negativa sådana.
Staden står också fortsatt inför omfattande investeringsnivåer då stora
stadsutvecklingsprojekt kommer in genomförandefas och därmed belastar både
investeringsverksamheten och likviditeten framöver. De senaste årens investeringar gör
också avtryck i nivån på avskrivningskostnaderna och ser man på planperioden beräknas
avskrivningskostnaden att öka med när 10 mnkr per år.
De nya redovisningsreglerna 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 fortsatt 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
2021
Verksamhetens intäkter*

Budget
2022

Plan 2023

Plan 2024

502,3

451,4

453,2

454,8

-2968,8

-3072,2

-3044,5

-3161,6

-171,3

-180,2

-188,9

-198,1

-2637,8

-2801,0

-2780,2

-2904,9

Skatteintäkter

2672,9

2945,0

3071,8

3202,6

Generella statsbidrag och utjämning

-124,7

-259,5

-263,9

-172,6

Finansiella intäkter

116,1

159,8

23,3

23,6

-varav utdelning

111,0

155,8

19,0

19,0

Finansiella kostnader

-26,5

-44,3

-50,9

-56,8

Verksamhetens kostnader
Avskrivningar
Verksamhetens nettokostnader
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Budget
2021
Årets resultat
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Budget
2022
0,0

Plan 2023

Plan 2024

0,1

91,9
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4 Ekonomiska rapporter
4.1 Resultaträkning
Staden
2021

Staden
2020

Kommunkoncernen
2021

Kommunkoncernen
2020

Resultaträkning (mnkr)

Not

Verksamhetens intäkter

2,3

541,5

777,7

1 638,4

1 907,6

Verksamhetens kostnader

4,5

-2 997,7

-2 957,6

-3 752,8

-3 619,8

Avskrivningar

6

-181,8

-153,4

-396,0

-365,7

Verksamhetens nettokostnader

7

-2 638,1

-2 333,3

-2 510,3

-2 077,9

Skatteintäkter

8

2 761,4

2 538,3

2 761,4

2 538,3

Generella statsbidrag och utjämning

9

-153,0

-25,2

-153,0

-25,2

-29,6

179,8

98,1

435,2

Verksamhetens resultat
Finansiella intäkter

3,10

147,0

33,0

25,9

14,4

Finansiella kostnader

5,11

-59,3

-30,7

-74,6

-57,0

58,2

182,2

49,4

392,5

0,0

0,0

0,0

0,0

58,2

182,2

49,4

392,5

Resultat efter finansiella poster

Extraordinära poster (netto)
Resultat
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4.2 Kassaflödesanalys
Belopp i miljoner kronor

Not

Staden
2021-12-31

Staden
2020-12-31

Kommunkoncernen
2021-12-31

Kommunkoncernen
2020-12-31

58,2

182,2

49,4

392,5

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

24

60,2

26,8

60,2

24,9

- avskrivningar

6

181,8

153,4

396,0

365,7

0,0

0,0

0,0

0,0

-19,7

1,7

-19,7

1,7

-1,2

0,0

10,7

-120,5

- nedskrivning kapitalförvaltning
- realisationsvinst kapitalförvaltning

10

- realisationsvinst materiella
anläggningstillgångar
- avsättning

25

54,2

-0,3

65,1

-2,5

- övrigt

30

28,7

-95,0

27,9

-119,9

Ökning/minskning av exploateringsverksamhet

21

0,0

41,3

0,0

13,3

0,0

0,0

11,9

3,9

Ökning/minskning av varulager
Ökning/minskning av kortfristiga fordringar

22

-79,7

-13,6

-86,1

-26,9

Ökning/minskning av kortfristiga skulder

27

-80,7

159,3

20,0

89,1

201,5

455,8

535,4

621,4

-246,2

-514,6

-842,2

-983,4

Förvärv av immateriella anläggningstillgångar

0,0

0,0

-2,2

-2,4

Försäljning av materiella anläggningstillgångar

1,2

0,0

-10,7

150,2

Medel från den löpande verksamheten

Investeringsverksamheten
Förvärv av materiella anläggningstillgångar

12-16

Förvärv av finansiella anläggningstillgångar

18

-2,4

-3,0

-2,4

2,0

Förvärv av aktier och andelar

17

0,3

0,0

0,3

0,0

Försäljning av finansiella anläggningstillgångar

18

0,0

-1,7

0,0

-1,7

Ökning/minskning av långfristiga fordringar

19

-4,8

16,9

-9,8

5,1

-252,0

-502,4

-866,9

-830,2

Medel från investeringsverksamheten
Finansieringsverksamheten
Ökning/minskning av skulder till kreditinstitut

26

0,0

0,0

-175,0

-100,0

Ökning/minskning av övriga långfristiga skulder

26

3,7

2,1

366,2

45,8

Ökning/minskning av checkkreditutnyttjande

27

47,1

44,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

50,8

46,7

191,2

-54,2

Årets kassaflöde

0,3

0,1

-140,3

-262,9

Likvida medel vid årets början

0,3

0,2

270,5

533,4

Likvida medel vid årets slut

0,6

0,3

130,2

270,5

Ökning/minskning av kortfristiga placeringar
Medel från finansieringsverksamheten
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4.3 Balansräkning
Belopp i miljoner kronor

Not

Staden
2021-1231

Staden
2020-12-31

Kommunkoncernen
2021-12-31

Kommunkoncernen
2020-12-31

0,0

0,0

11,1

8,9

Tillgångar
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar,
nyttjanderätt
Materiella anläggningstillgångar
- mark, byggnader och tekniska anläggningar

12,13,15

3 507,7

3 443,3

8 857,2

8 440,8

- maskiner och inventarier

14,15,16

94,9

94,6

547,0

516,4

Finansiella anläggningstillgångar
- aktier och andelar

17

684,8

685,1

59,4

59,7

- kapitalförvaltning

18

261,3

239,2

261,3

239,2

- långfristiga fordringar

19

102,2

97,4

170,2

160,4

4 650,8

4 559,6

9 906,3

9 425,5

20

754,7

783,4

754,7

783,4

21

53,0

53,0

53,0

53,0

0,0

0,0

12,4

24,3

294,4

214,7

506,5

420,4

Kortfristiga placeringar

0,0

0,0

0,0

0,0

Kassa och bank

0,6

0,3

130,2

270,5

348,1

268,0

702,1

768,2

5 753,6

5 611,0

11 363,0

10 977,1

3 259,3

3 077,2

6 487,4

6 094,9

58,2

182,2

49,4

392,5

0,0

0,0

0,0

0,0

3 317,5

3 259,3

6 536,8

6 487,4

Summa anläggningstillgångar

Bidrag till infrastruktur

Omsättningstillgångar
Exploateringstillgångar
Varulager
Kortfristiga fordringar

22

Summa omsättningstillgångar

Summa tillgångar

Eget kapital och skulder
Eget kapital

23

Ingående kapital
Årets resultat
Direktbokning mot eget kapital
Summa eget kapital

Avsättningar
Avsättningar för pensioner

24

386,6

326,4

386,7

326,5

Andra avsättningar

25

1 015,8

961,6

1 286,1

1 221,0

1 402,4

1 288,0

1 672,8

1 547,5

Summa avsättningar
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Belopp i miljoner kronor

Not

Staden
2021-1231

Staden
2020-12-31

Kommunkoncernen
2021-12-31

Kommunkoncernen
2020-12-31

Skulder
Långfristiga skulder

26

83,0

79,3

2 195,4

2 004,2

Kortfristiga skulder

27

950,7

984,3

958,0

938,0

Summa skulder

1 033,7

1 063,6

3 153,4

2 942,2

Summa skulder och eget kapital

5 753,6

5 611,0

11 363,0

10 977,1

Ansvarsförbindelser
Borgensförbindelser

28

3 235,5

3 261,8

60,5

61,8

Ansvarsförbindelser pensioner

29

583,4

597,7

2 417,4

2 197,7

Jämförelsesiffrorna avseende år 2020 är justerade för raderna Bidrag till infrastruktur, Andra avsättningar och
Kortfristiga skulder, då det totala bidraget from 2021 redovisas som en avsättning och bidrag till infrastruktur
och inte som tidigare då endast upparbetad kostnad redovisades som Kortfristig skuld.
Justeringen är gjord både i staden och i kommunkoncernen.

4.4 Noter
Not 1. Redovisningsprinciper
•

God redovisningssed och rättvisande bild

Årsrapporten är upprättad i enlighet med Lag (2018:597) om kommunal bokföring och
redovisning (LKBR) 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.
Bidrag från staten utan villkor har redovisats i resultaträkningen i samband med
utbetalning.
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.
Avsättningar redovisas i balansräkningen när det finns en befintlig förpliktelse. De
största posterna utgörs av bidrag till infrastruktur och 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 till godo 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
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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
2020 på 8,6 mnkr samt en positiv prognos för slutavräkning 2021 på 60,2 mnkr (enligt
decemberprognos från SKR, cirkulär 21:49).
•

Redovisning av förutbetalda intäkter, investeringsbidrag

Investeringsbidrag och gatukostnadsersättningar från offentliga aktörer redovisas som en
förutbetald intäkt bland de långfristiga skulderna och periodiseras ut i resultaträkningen
utifrån anläggningarnas respektive nyttjandeperiod. Bidrag från privata aktörer redovisas
från och med 2020 som en intäkt.
•

Exploatering, avsättningar mm

Enligt gällande redovisningsregler ska fastighet/mark som är föremål för exploatering
klassificeras om från anläggningstillgång till omsättningstillgång i de fall försäljning kommer
att ske inom en två års period. När omklassificering sker till
omsättningstillgång/exploateringstillgång lyfts de ut ur anläggningsregistret. Tillgången
genererar då inte heller några avskrivningar. Ett tillgångskonto omfattar
exploateringstillgångar som ännu inte är slutreglerade. Exploateringsavtalen innehåller ofta
ett förskott som entreprenören inbetalar till staden. Dessa förskott återfinns i
balansräkningen på skuldsidan som förutbetalda intäkter. Det är först när avtalet vunnit laga
kraft, tillträde till fastigheten sker och slutlikvid erhålls från köparen som affären redovisas i
resultaträkningen. Resultatet bokförs brutto med åtskillnad av försäljningspris, bokfört
värde, avvecklingskostnader samt eventuella kvarstående åtaganden. Nettot av dessa fyra
konton ger realisationsvinsten. Avsättning för kvarstående/framtida exploateringsåtagande
görs efter principen att åtaganden ska vara känt till sin omfattning och även vara reglerat i
avtal med extern part.
•

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, orealiserade vinster och
förluster inom kapitalförvaltningen samt kostnader och intäkter för tomtförsäljning i
samband med markexploatering som jämförelsestörande.
•

Pensioner, sociala avgifter, avsättningar och avvecklingskostnader

Förpliktelser för pensionsåtaganden för anställda i kommunen är beräknade enligt RIPS och
redovisas enligt den s.k. blandmodellen i enlighet med lag om kommunal bokföring och
redovisning (LKBR) och RKR R10.
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. 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
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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 och e-fakturor bidrar till
hög kvalitet i periodiseringsarbetet.
•

Materiella anläggningstillgångar

Anläggningstillgångar har i balansräkningen tagits upp till anskaffningsvärdet med avdrag
för planenliga avskrivningar. Avskrivningar av anläggningstillgångar görs efter en egen
bedömning av tillgångens nyttjande period. Viss vägledning finns i Rådet för kommunal
redovisnings (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 2021
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

Avskrivningstid (år)

Fastigheter
Markanläggning

20

Stomme inklusive grund

80

Stomkomplettering

50

Yttre ytskikt

40

Inre ytskikt

30

Installationer

20
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Komponent

Avskrivningstid (år)

Storkök

10

Passagekontrollsystem

10

Gatumark
Slitlager-Huvudgata

7

Slitlager - Övriga

20

Bärlager/bitumbundet

30

Förstärkningslager

70

Trappor

25

Bro

25

Konstnärlig utsmyckning

20

Belysning, stolpe och kablage

20

Belysning, armatur

10

Övrig gatumark

15

Gatuträd

30

Trafikutrustning

15

Parkmark
Park-, lek- och gymutrustning

10

Slitlager o bärlager, hård

25

Vegetativ yta/gräs o träd

30

Växtbädd, planteringar

15

Toaletter

20

Ramp/Bro/Trappor

25

Övrigt t ex konstbevattning, staket

20

Belysning, stolpe och kablage

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.
•

Finansiella tillgångar

Kommunens pensionsmedelsportfölj är klassificerad som finansiell anläggningstillgång och
värderad till marknadsvärde. Inga nedskrivningsbehov avseende aktier och andelar eller
andra finansiella anläggningstillgångar föreligger.
•

Leasing

Finansiella leasingavtal med ett avtalsvärde per objekt understigande ett halvt prisbasbelopp
har klassificerats som ej uppsägningsbara operationella avtal och redovisas därför inte som
anläggningstillgång. Dessa avtal ingår i noten för ej avskrivningsbar operationell leasing.
•

Aktieutdelning
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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.
•

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%).
Koncerninterna elimineringar mellan resultaträkningen och balansräkningen avseende
investeringsutgifter/intäkter aktiveras under en femårsperiod med start efterkommande år.
Belopp under 2 mnkr aktiveras i sin helhet nästkommande år.
•

Övertagande av tillgångar

När Sundbybergs stad övertar tillgångar redovisas detta från och med 2020 som en tillgång
respektive en intäkt.
•

Bidrag till infrastruktur

Staden har ingått avtal om att medfinansiera utbyggnaden av Tvärbana Norr Kistagrenen
genom Sundbyberg med 98,5 mnkr samt nedgrävningen av Mälarbanan genom Sundbyberg
med 771 mnkr. Ingen likvid har betalats men från och med år 2018 har staden börjat
kostnadsföra 1/25 av beloppet varje år samt ett tillägg för indexuppräkning. Enligt nuvarande
plan beräknas likviden för Tvärbanan betalas tidigast år 2024 och för Mälarbanan påbörjas
tidigast år 2024.
•

Redovisning av lånekostnader

I Stadshuskoncernen har lånekostnader på projekt som överstiger 10 mnkr aktiverats.
•

Revisionsarvode

Årets kostnad för räkenskapsrevisionen (granskning av delårsbokslut, årsbokslut samt
berörda delar av administrativa interna kontroller) uppgår till 430 000 kr, varav arvoden för
de förtroendevalda revisorerna uppgår till 40 000 kr.

Not 2
Verksamhetens intäkter

Staden

Staden

Kommun
koncernen

Kommun
koncernen

2021-12-31

2020-12-31

2021-12-31

2020-12-31

Försäljningsmedel

21,5

19,3

21,5

19,3

Taxor och avgifter

166,1

161,2

556,9

438,4

55,2

51,8

764,5

797,7

111,5

149,6

111,5

149,6

Övriga bidrag

81,6

311,6

78,4

287,6

Försäljning av verksamhet o entreprenad

79,9

65,2

77,0

62,3

Försäljning av exploateringsfastigheter

24,4

18,9

24,4

18,9

Försäljning av anläggningstillgångar

1,2

0,0

1,2

116,4

Övrigt

0,0

0,0

3,0

17,3

541,5

777,7

1 638,4

1 907,6

Hyror och arrenden
Bidrag från stat/statliga myndigheter

Summa
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Not 3
Jämförelsestörande intäkter

Staden

Staden

Kommun
koncernen

Kommun
koncernen

2021-12-31

2020-12-31

2021-12-31

2020-12-31

Försäljningsintäkter exploatering

24,4

18,9

24,4

18,9

Försäljning av anläggningstillgångar

1,2

0,0

1,2

120,5

Reavinst, orealiserade vinster mm
kapitalförvaltningen

19,7

1,6

19,7

1,6

4,4

233,4

4,4

233,4

49,7

254,0

49,7

374,5

Investeringsbidrag och gåvor
Summa

Not 4
Verksamhetens kostnader

Staden

Staden

Kommun
koncernen

Kommun
koncernen

2021-12-31

2020-12-31

2021-12-31

2020-12-31

Personalkostnader

-1 305,2

-1 258,9

-1 498,3

-1 435,4

-170,7

-132,7

-187,3

-150,5

-35,7

-42,1

-81,3

-95,7

Köp av verksamhet

-933,1

-927,9

-933,1

-927,9

Bidrag och transfereringar

-114,0

-120,2

-114,0

-120,2

Lokalhyror

-166,2

-170,8

-3,3

-4,5

Övriga driftskostnader

-273,0

-305,0

-891,1

-853,8

Försäljning av anläggningstillgångar

0,0

0,0

-11,9

0,0

Bolagsskatt

0,0

0,0

-32,6

-31,8

-2 997,7

-2 957,6

-3 752,8

-3 619,8

Pensioner inklusive särskild löneskatt
Konsulttjänst och inhyrd personal

Summa

Not 5
Jämförelsestörande kostnader

Staden

Staden

Kommun
koncernen

Kommun
koncernen

2021-12-31

2020-12-31

2021-12-31

2020-12-31

Orealiserad förlust inom kapitalförvaltningen

0,0

-3,3

0,0

-3,3

Försäljning av anläggningstillgångar

0,0

0,0

-11,9

0,0

Summa

0,0

-3,3

-11,9

-3,3
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Not 6
Staden

Staden

Kommun
koncernen

Kommun
koncernen

2021-12-31

2020-12-31

2021-12-31

2020-12-31

Avskrivningar

Fastigheter
Inventarier och maskiner
Leasingavtal maskiner /inventarier
Nedskrivningar/Återförd
nedskrivning/Utrangeringar
Summa

-137,7

-119,8

-315,0

-295,9

-27,1

-25,1

-63,9

-61,4

-0,1

-0,1

-0,1

-0,1

-16,9

-8,3

-16,9

-8,3

-181,8

-153,4

-396,0

-365,7

Se även not 12,13,14,15,16

Not 7
Verksamhetens nettokostnader

Verksamhetens nettokostnad enligt driftsredovisning

Staden

Staden

2021-12-31

2020-12-31

-2 565,7

-2 521,1

Taxor, Bidrag, Hyror

24,5

262,6

Försäljning av exploateringstillgångar

24,4

18,9

Övriga intäkter

0,0

0,0

Försäljning av anläggningstillgångar

0,0

0,0

Lämnade bidrag

-28,7

-28,7

Personalkostnader

-81,1

-50,0

Försäkringsavgifter mm

-0,6

0,8

Internränta

31,7

34,0

-42,6

-50,0

-2 638,1

-2 333,3

Övrigt (utrangeringar anslutningsavgift mm)
Summa

Not 8
Skatter

Kommunalskatt preliminär utbetalning innevarande år
Skatteprognos innevarande år
Slutavräkning föregående år
Summa

Sundbybergs stads Årsredovisning 2021 Sundbybergs stad

Staden

Staden

2021-12-31

2020-12-31

2 692,6

2 587,9

60,2

-37,3

8,6

-12,3

2 761,4

2 538,3
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Not 9
Generella statsbidrag och utjämning

Inkomstutjämningsbidrag

Staden

Staden

2021-12-31

2020-12-31

0,0

45,5

Inkomstutjämningsavgift

-16,7

0,0

Regleringsbidrag

156,6

53,3

Kommunal fastighetsavgift

56,9

56,3

Generella bidrag från staten

17,2

108,8

Kostnadsutjämningsavgift

-239,1

-163,4

Avgift till LSS utjämningen

-128,0

-125,8

Summa

-153,0

-25,2

Not 10
Staden

Staden

Kommun
koncernen

Kommun
koncernen

2021-12-31

2020-12-31

2021-12-31

2020-12-31

Finansiella intäkter

Ränteintäkter diverse

0,3

0,3

0,6

0,5

120,2

19,8

3,2

4,8

Avkastning extern kapitalförvaltning

2,5

7,4

2,5

7,4

Reavinst kapitalförvaltning

2,0

1,7

2,0

1,7

Orealiserade vinster kapitalförvaltningen

17,7

0,0

17,7

0,0

Återförd nedskrivning kapitalförvaltning

0,0

0,0

0,0

0,0

Borgensavgifter

4,5

3,8

0,0

0,0

Övrigt

0,0

0,0

0,0

0,0

147,0

33,0

25,9

14,4

Utdelning

Summa

Not 11
Finansiella kostnader

Staden

Staden

Kommun
koncernen

Kommun
koncernen

2021-12-31

2020-12-31

2021-12-31

2020-12-31

Räntekostnader; lån och checkkredit

-0,1

0,0

-15,5

-22,3

Ränta/uppräkning pensionsavsättningar

-4,3

-6,2

-4,3

-6,2

0,0

-3,3

0,0

-7,4

Övrigt

-54,9

-21,2

-54,9

-21,2

Summa

-59,3

-30,7

-74,6

-57,0

Orealiserad förlust inom kapitalförvaltningen
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Not 12
Mark, byggnader och tekniska anläggningar

Staden

Staden

Kommun
koncernen

Kommun
koncernen

2021-12-31

2020-12-31

2021-12-31

2020-12-31

Ingående anskaffningsvärde

4 687,3

4 107,6

11 841,7

10 846,1

218,6

494,1

1 127,8

1 130,9

0,0

95,0

0,0

95,0

-18,0

-7,8

-18,0

-7,8

Omklassificering

0,0

0,0

-391,0

-107,2

Försäljningar

0,0

0,0

0,0

-43,0

-0,4

-1,7

10.0

-70,9

4 887,5

4 687,3

12 570,6

11 843,0

-1 244,0

-1 124,6

-3 401,0

-3 106,8

Utrangeringar

1,8

0,2

1,8

0,2

Försäljningar

0,0

0,0

0,0

0,0

Korrigeringar/Flyttningar

0,0

0,3

0,8

0,3

-137,7

-119,8

-315,0

-295,9

-1 379,8

-1 243,9

-3 713,4

-3 402,2

3 507,7

3 443,3

8 857,2

8 440,8

Inköp
Övertagande
Utrangeringar

Korrigeringar/Flyttningar
Utgående anskaffningsvärde

Ingående ackumulerade avskrivningar

Årets avskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar

Utgående redovisat värde
Avskrivningstider 5-100 år

Utrangeringarna avser bland annat förstudie av ridanläggning

Not 13
Spec. mark, byggnader och tekniska
anläggningar

Staden

Staden

Kommun
koncernen

Kommun
koncernen

2021-12-31

2020-12-31

2021-12-31

2020-12-31

Markreserv samt markvärde

161,5

162,8

1 172,3

1 181,2

2 382,9

2 453,7

6 326,4

6 072,8

917,0

779,3

917,0

779,3

Fastigheter för annan verksamhet

46,2

47,5

46,2

47,5

Fastigheter för VA, Avfall, Sopsug

0,0

0,0

395,3

360,0

3 507,7

3 443,3

8 857,2

8 440,8

Verksamhetsfastigheter och pågående projekt
Publika fastigheter

Bokfört värde
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Not 14
Maskiner och inventarier

Staden

Staden

Kommun
koncernen

Kommun
koncernen

2021-12-31

2020-12-31

2021-12-31

2020-12-31

Ingående anskaffningsvärde

376,4

357,0

1 529,0

1 466,0

Inköp

27,5

20,5

93,8

62,2

Utrangeringar

-6,2

-2,8

-6,7

-2,8

Försäljning

0,0

0,0

1,4

0,0

Korrigeringar/Flyttningar

0,4

1,7

0,4

1,7

398,1

376,4

1 618,0

1 527,1

-282,0

-258,7

-1 012,9

-951,4

Utrangeringar

5,5

2,1

5,5

2,1

Försäljning

0,0

0,0

0,0

0,0

Korrigeringar/Flyttningar

0,0

-0,3

0,0

-0,3

-27,1

-25,1

-63,9

-61,4

-303,6

-282,0

-1 071,4

-1 011,0

94,5

94,3

546,6

516,1

Utgående anskaffningsvärde

Ingående ackumulerade avskrivningar

Årets avskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar

Utgående redovisat värde
Avskrivningstider 3-10 år

Not 15
Ackumulerad avskrivning

Staden

Staden

Kommun
koncernen

Kommun
koncernen

2021-12-31

2020-12-31

2021-12-31

2020-12-31

Maskiner och inventarier
Ackumulerat anskaffningsvärde

398,0

376,4

1 618,0

1 529,0

-303,6

-282,0

-1071,4

-1012,9

94,5

94,3

546,6

516,1

4 688,2

4 489,9

11 287,7

10 565,2

-1 342,1

-1 209,4

-3 602,6

-3 305,6

3 346,2

3 280,5

7 685,1

7 259,6

Ackumulerat anskaffningsvärde

199,3

197,4

1282,9

1 276,6

Ackumulerade avskrivningar enlig plan

-37,8

-34,6

-110,8

-95,4

Bokfört värde

161,5

162,8

1 172,1

1 181,2

Ackumulerade avskrivningar enligt plan
Bokfört värde
Byggnader
Ackumulerat anskaffningsvärde
Ackumulerade avskrivningar enlig plan
Bokfört värde
Mark / Markanläggning
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Genomsnittlig nyttjandeperiod
Staden

Staden

2021-12-31

2020-12-31

Markreserv samt markvärde

58,6

61,7

Verksamhetsfastigheter

41,1

43,2

Publika fastigheter

24,1

27,5

Fastigheter för annan verksamhet

43,4

40,1

Maskiner och inventarier

14,7

15,0

Not 16
Finansiell leasing

Staden

Staden

Kommun
koncernen

Kommun
koncernen

2021-12-31

2020-12-31

2021-12-31

2020-12-31

Bokfört värde 1 januari

0,3

0,4

0,3

0,4

Årets investeringar

0,3

0,0

0,3

0,0

-0,1

-0,1

-0,1

-0,1

0,4

0,3

0,4

0,3

Avskrivningar
Summa

Not 17
Aktier och andelar

Staden

Staden

Kommun
koncernen

Kommun
koncernen

2021-12-31

2020-12-31

2021-12-31

2020-12-31

Sundbybergs stadshus AB

253,1

253,1

0,0

0,0

Norrenergi AB

372,3

372,3

0,0

0,0

0,8

1,2

0,8

1,2

58,5

58,5

58,5

58,5

684,8

685,1

59,4

59,7

Övriga aktier och andelar
Andelar bostadsrättsföreningar
Summa

Not 18
Kapitalförvaltning

Staden

Staden

Kommun
koncernen

Kommun
koncernen

2021-12-31

2020-12-31

2021-12-31

2020-12-31

Räntebärande värdepapper

185,9

165,2

185,9

165,2

75,4

74,0

75,4

74,0

Summa

261,3

239,2

261,3

239,2

Kapitalförvaltning totalt

261,3

239,2

261,3

239,2

Aktiefonder
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Not 19
Långfristiga fordringar

Staden

Staden

Kommun
koncernen

Kommun
koncernen

2021-12-31

2020-12-31

2021-12-31

2020-12-31

Kommuninvest

46,1

41,5

46,1

41,5

Sopsug

20,0

25,0

0,0

0,0

Ursviks utjämningsfond

36,1

30,9

36,1

30,9

0,0

0,0

88,0

88,0

102,2

97,4

170,2

160,4

Övriga
Summa

Not 20
Bidrag till infrastruktur

Staden

Mälarbana

2021-12-31

Totalt bidragsbelopp

889,2

Ackumulerad upplösning

-217,4

(varav årets upplösning)

(52,4)

Summa bidrag till infrastruktur

671,8

Bidraget upplöses på 25 år med start år 2018

Tvärbanan Kistagrenen genom Sundbyberg

2021-12-31

Totalt bidragsbelopp

121,2

Ackumulerad upplösning

-38,3

(varav årets upplösning)

(20,5)

Summa bidrag till infrastruktur

82,9

Bidraget upplöses på 25 år med start år 2018

Not 21
Exploateringstillgångar

Staden

Staden

Kommun
koncernen

Kommun
koncernen

2021-12-31

2020-12-31

2021-12-31

2020-12-31

Exploateringsfastigheter

53,0

53,0

53,0

53,0

Summa

53,0

53,0

53,0

53,0
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Not 22
Kortfristiga fordringar

Staden

Staden

Kommun
koncernen

Kommun
koncernen

2021-12-31

2020-12-31

2021-12-31

2020-12-31

Kundfordringar

102,0

18,1

160,6

78,2

Förutbetalda kostnader/upplupna intäkter

141,3

131,0

209,3

210,1

3,9

3,7

17,5

12,4

Moms, Ludvika

30,8

44,7

30,8

44,7

Fordringar mot staten

16,5

17,1

16,5

17,1

0,0

0,0

71,9

57,8

294,4

214,7

506,5

420,4

Moms, affärsmässig

Övriga fordringar
Summa

Not 23
Eget kapital

Staden

Staden

Kommun
koncernen

Kommun
koncernen

2021-12-31

2020-12-31

2021-12-31

2020-12-31

Ingående eget kapital
Årets resultat
Direktbokning mot eget kapital
Summa

3 259,3

3 077,2

6 487,4

6 094,9

58,2

182,2

49,4

392,5

0,0

0,0

0,0

0,0

3 317,5

3 259,3

6 536,8

6 487,4

Not 24
Avsättning för pensioner

Ingående avsättning till pensioner exklusive ÖK-SAP

Staden

Staden

2021-12-31

2020-12-31

304,6

275,8

Nya utbetalningar

-7,3

-6,3

Intjänad PA-KL och förmånsbestämd ålderspension

36,7

23,2

Ändrad livslängdsantagande i RIPS

13,2

0,0

Löneskatt

11,5

5,6

4,9

6,2

363,6

304,6

3,6

0,6

Utbetalningar

-1,5

-2,4

Löneskatt

-0,3

0,6

Ränta/uppräkning och övrigt

0,1

4,8

Summa avsättning till pensioner ÖK-SAP

1,9

3,6

365,5

308,2

Ränta/uppräkning och övrigt
Summa avsättning till pensioner exklusive ÖK-SAP

Ingående avsättning till pensioner ÖK-SAP

Summa
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Not 24

Ingående avsättning förtroendevalda

17,3

22,4

Skuldförändring

2,3

-4,1

Löneskatt

0,5

-1,0

20,0

17,3

1,1

1,0

386,6

326,4

Summa avsättningar förtroendevalda

Löneskatt löneväxling
Totala avsättningar pensioner
Aktualiseringsgrad: 96,0%
Överskottsfondens värde per 2021-12-31: 525 404 kr
Antal visstidsförordnande: 0
Beräkningsgrund för pensioner framgår i början av not avsnittet.

Not 25
Andra avsättningar

Staden

Staden

Kommun
koncernen

Kommunkonce
rnen

2021-12-31

2020-12-31

2021-12-31

2020-12-31

Ingående balans övrig avsättning

961,6

5,7

1 221,0

267,3

Skuldförändring enligt KPA

0,0

-0,3

0,0

-0,3

Skuldförändring uppskjuten skatteskuld

0,0

0,0

11,0

9,0

Bidrag till infrastruktur

54,2

956,2

54,2

956,2

Skuldförändring övrigt

0,0

0,0

-0,1

-11,2

1 015,8

961,6

1 286,1

1 221,0

Totala avsättningar

Not 26
Långfristiga skulder

Staden

Staden

Kommun
koncernen

Kommun
koncernen

2021-12-31

2020-12-31

2021-12-31

2020-12-31

Exploateringsersättning/offentliga bidrag

24,5

21,0

24,5

21,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Ursviks utjämningsfond

58,1

58,1

58,1

58,1

Skulder till kreditinstitut

0,0

0,0

1 875,0

1 700,0

Leasingskuld

0,4

0,3

0,4

0,3

Övriga långfristiga skulder

0,0

0,0

237,4

224,9

83,0

79,3

2 195,4

2 004,2

Gata/Väg Ursvik

Summa

Offentliga bidrag periodiseras lika med den nyttjandeperiod för tillgången som bidraget avser.
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Not 27
Kortfristiga skulder

Staden

Staden

Kommun
koncernen

Kommun
koncernen

2021-12-31

2020-12-31

2021-12-31

2020-12-31

Leverantörsskulder

197,0

246,5

351,0

298,5

Checkkredit

408,4

361,3

0,0

0,0

Semesterlöneskuld

76,5

74,2

89,1

85,6

Individuell del av årets pensioner

48,1

46,9

48,1

46,9

129,8

177,9

265,7

513,5

Diverse skulder, förvaltningar

20,3

12,7

20,3

12,7

Moms, affärsmässig

19,9

11,5

22,7

11,5

Personalens avdragna skatt

20,3

21,0

23,5

21,0

Arbetsgivaravgifter

25,4

26,2

31,8

26,2

Upplupna avvecklingskostnader personal

5,0

6,2

5,0

6,2

Skatteskuld

0,0

0,0

0,0

10,7

Övrigt

0,0

0,0

100,7

78,1

950,7

984,3

958,0

1 110,8

Upplupna kostnader/ förutbetalda intäkter *

Utgående skuld

Beviljad checkkredit är 700 mnkr. Per 2021-12-31 var checkkrediten ej utnyttjad.
* Upplupna kostnader har för år 2020 justerats med 172,8, avseende medfinansiering av infrastruktur,
då dessa numera redovisas som en avsättning för infrastruktur.

Not 28
Borgensförbindelser

Staden

Staden

Kommun
koncernen

Kommun
koncernen

2021-12-31

2020-12-31

2021-12-31

2020-12-31

Fastighets AB Förvaltaren

2 900,0

2 900,0

0,0

0,0

Norrenergi AB

75,0

100,0

0,0

0,0

Stiftelsen Parken

60,0

61,0

60,0

61,0

0,5

0,8

0,5

0,8

200,0

200,0

0,0

0,0

3 235,5

3 261,8

60,5

61,8

Sundbybergs bangolf
Sundbybergs stadshus AB
Summa

Sundbyberg stads ägarandel i Norrenergi AB är 33,3% (Solna stad 66,7%)
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Not 29
Ansvarsförbindelser- pensioner, Staden

2021-12-31

2020-12-31

Ingående ansvarsförbindelser pensioner

595,1

597,5

Utbetalningar och övrigt

-32,9

-16,1

Ändrat livslängdsantagande i RIPS

12,9

0,0

Löneskatt

-2,9

-0,5

8,3

14,1

580,5

595,1

Ränta/uppräkning
Summa

Ansvarsförbindelser pensioner för förtroendevalda

2021-12-31

2020-12-31

Ingående ansvarsförbindelser pensioner

2,6

3,1

Skuldförändring

0,3

-0,4

Löneskatt

0,1

-0,1

Summa

2,9

2,6

Ansvarsförbindelser pensioner, koncernen Sundbybergs stadshus AB
Summa

2021-12-31

2020-12-31

1 834,0

1 600,0

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 2021-12-31 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 202112-31 uppgick Kommuninvest i Sverige AB:s totala förpliktelser till 510 966 139 138 kronor
och totala tillgångar till 518 679 716 010 kr. Kommunens andel av de totala förpliktelserna
uppgick till 1 369 447 798 kronor och andelen av de totala tillgångarna uppgick till
1 382 090 832 kronor.
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Not 30
Staden

Staden

Kommun
koncernen

Kommun
koncernen

2021-12-31

2020-12-31

2021-12-31

2020-12-31

Övrigt i kassaflödesanalysen

Utrangeringar

0,0

0,0

0,0

8,3

Övertagande av tillgång (gåva)

0,0

-95,0

0,0

-128,0

28,7

0,0

28,7

0,0

0,0

0,0

-0,8

-0,2

28,7

-95,0

27,9

-119,9

Medfinansiering
Övrigt
Summa

Leasingavgifter, operationell leasing (avtalstid längre än 3 år) Staden
2021-12-31

2020-12-31

Framtida minimileaseavgifter förfaller enligt följande:
Inom 1 år

2,1

3,5

Senare än 1 år men inom 5 år

0,3

2,1

Senare än 5 år

0,0

0,0

Summa hyreskostnad

2,4

5,7

Finansiell leasing, Staden
2021-12-31
Totala minimileaseavgifter
Framtida finansiella kostnader
Nuvärdet av minimileaseavgifterna

2020-12-31

0,5

0,3

-0,1

0,0

0,4

0,3

Nuvärdet av minimileaseavgifterna förfaller enligt följande: Staden
2021-12-31

2020-12-31

Inom 1 år

0,1

0,1

Senare än 1 år men inom 5 år

0,3

0,2

Senare än 5 år

0,0

0,0

Nuvärdet av minimileaseavgifterna

0,4

0,3

Framtida hyresavgifter (avtalstid längre än 3 år) Koncernen Sundbybergs stadshus AB och Norrenergi AB
2021-12-31
Hyreskostnad förfaller inom 1 år
Hyreskostnad förfaller inom 2-5 år
Hyreskostnad förfaller senare än 5 år
Summa hyreskostnad
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5 173,8

2 767,0

10 243,0

22 908,0

857,5

1 765,0

16 274,2

27 440,0
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5 Driftredovisning
5.1 Driftredovisning
Nämnderna och kommunstyrelsens resultat för året, exklusive finansförvaltningen, uppgick
till 51,5 mnkr. Motsvarande resultat föregående år var 16,3 mnkr.
Överskott redovisas inom grundskole- och gymnasienämnden (2,6 mnkr), förskolenämnden
(12,7 mnkr), kultur- och fritidsnämnden (0,4 mnkr), äldrenämnden (20,1 mnkr), social- och
arbetsmarknadsnämnden (15,2 mnkr), stadsmiljö- och tekniska nämnden (4,7 mnkr),
byggnads- och tillståndsnämnden (0,1 mnkr), valnämnden (0,1 mnkr) och
överförmyndarnämnden (0,3 mnkr).
Underskott redovisas av kommunstyrelsen (-4,7 mnkr).
Nämndernas resultat beskrivs utförligare i respektive nämnds verksamhetsberättelse. En
kortfattad beskrivning redovisas i avsnittet "Nämndernas och bolagens verksamhet"
Nämnd

Utfall 2021 (mnkr)

Kommunstyrelse

-4,7

Grundskole- och gymnasienämnd

2,6

Förskolenämnd

12,7

Kultur- och fritidsnämnd

0,4

Äldrenämnd

20,1

Social- och arbetsmarknadsnämnd

15,2

Stadsmiljö- och teknisk nämnd

4,7

Byggnads- och tillståndsnämnd

0,1

Valnämnd

0,1

Överförmyndarnämnd

0,3

Revision

0,0

Resultat

51,5
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Intäkter

Driftredovisning (mnkr)

Utfall
2021

Budget
2021

Budgetavvikel
se

Kostnader
Utfall
2020

Utfall
2021

Budget
2021

Utfall
2020

Intä
kter

Kostn
ader

Kommunstyrelse

309,3

317,6

301,6

-463,1

-466,7

-466,0

-8,3

3,7

Grundskole- och gymnasienämnd

474,2

466,6

443,1

-1 229,9

-1 216,9

-1 173,2

7,6

-12,9

Förskolenämnd

284,9

284,6

286,7

-664,4

-676,8

-682,1

0,3

12,4

Äldrenämnd

294,8

260,0

261,9

-649,0

-634,3

-626,3

34,8

-14,7

Social- och
arbetsmarknadsnämnd

91,1

95,5

130,5

-690,0

-709,7

-687,7

-4,4

19,6

Kultur- och fritidsnämnd

23,5

30,1

27,7

-171,8

-178,8

-178,4

-6,7

7,1

Stadsmiljö- och teknisk nämnd

149,3

140,4

143,9

-308,9

-304,4

-287,6

8,9

-4,5

Byggnads- och tillståndsnämnd

16,1

15,5

13,8

-26,0

-25,5

-22,6

0,6

-0,4

Valnämnd

0,0

0,0

0,0

-0,2

-0,3

-0,3

0,0

0,1

Överförmyndare

0,0

0,0

0,0

-3,7

-4,0

-3,7

0,0

0,3

Revision

0,0

0,0

0,0

-1,9

1,9

-2,3

0,0

-3,8

80,7

86,9

315,7

-153,2

-119,4

-128,0

-6,1

-33,7

-1 182,4

-1 194,9

-1 147,2

1 182,4

1 194,9

1 147,2

541,5

502,3

777,7

-3 179,6

-3 140,1

Finansförvaltningen

Justering interna poster
Verksamhetens intäkter och
kostnader i resultaträkningen
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-26,9

Intäkter
Driftsredovisning (mnkr)

Utfall
2021

Budget
2021

Kostnader
Utfall
2020

Utfall
2021

Budget
2021

Budgetavvikelse
Utfall
2020

Intäkt

Kostnad

Verksamhet
Politiskt verksamhet

1,6

1,6

0,0

-36,8

-35,1

-35,5

-0,1

-1,7

132,2

102,2

101,7

-230,2

-226,3

-208,3

30,0

-3,9

20,8

27,8

23,2

-156,7

-162,1

-163,7

-7,0

5,4

Pedagogisk verksamhet

784,9

770,1

756,2

-1 926,2

-1 987,1

-1 940,3

14,9

60,9

Vård och omsorg

353,0

321,7

333,8

-1 113,6

-1 108,7

-1 093,8

31,3

-5,0

15,2

25,6

39,7

-28,9

-32,5

-29,2

-10,4

3,6

416,1

448,2

670,3

-869,6

-783,2

-787,4

-32,1

-86,4

-1 182,4

-1 194,9

-1 147,2

1 182,4

1 194,9

1 147,2

541,5

502,3

777,7

-3 179,6

-3 140,1

-3 111,0

Infrastruktur, skydd mm
Fritid och Kultur

Särskilt riktade insatser
Gemensamma verksamheter
Justering interna poster
Verksamhetens intäkter och
kostnader i resultaträkningen
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6 Investeringsredovisning
Kommunkoncernens investeringsverksamhet
Kommunkoncernen
Kommunkoncernens investeringar uppgår till 931,7 mnkr för 2021, varav Sundbybergs
bolagskoncerns investeringar är 561,8 mnkr och Norrenergi 123,7 mnkr.
Sundbybergs stad
Sundbybergs stads investeringsbudget för år 2021 uppgick till 543,6 mnkr. Av dessa medel
förbrukades under året 246,2 mnkr, vilket motsvarar 45 procent. I investeringsutfallet finns
dock en investeringsinkomst på 102 mnkr för ersättningar från Trafikförvaltningen inom
Region Stockholm för tvärbaneutbyggnaden. Bortser man från denna inkomst uppgår
förbrukningen till 64 procent. Föregående år var förbrukningsgraden av stadens
investeringsbudget 84 procent. Förbrukningsgraden påverkar stadens likviditetsplanering
och framtida upplåningsbehov.
Stadsmiljö- och tekniska nämnden har nästan 72 procent av stadens totala
investeringsbudget. Många projekt har under året förenats och kommer att behöva skjutas
över till 2022 vilket påverkat utfallet på helår.
Av stadens återstående nämnder står kommunstyrelsen för merparten av resterande
investeringsbudget (23 procent) där 61 procent av budgeten förbrukades. Den största delen
av kommunstyrelsens investeringar är relaterade till stadsutvecklingsprojekt och lokaler.
Kvarnkullens förskola färdigställdes under året. Avvikelsen utfall mot budget beror framför
allt på att projektet Örskolan väntar på en fastighetsreglering för att kunna fortsätta.
Arbetena är därmed tills vidare pausade.
Bolagskoncernen
Årets fastighetsinvesteringar inom bolagskoncernens uppgick till totalt 442 mkr. Fastighets
AB Förvaltaren (466 mnkr) och Sundbyberg Avfall och Vatten AB (73,9 mnkr) står
tillsammans för 78% av bolagskoncernens investeringar. Större investeringsprojekt under
året redovisas i tabell nedan.
Nämnd

Utfall 2021

Kommunstyrelsen

Budget 2021

Diff. helår 2021

Förbrukat
(%)

75,4

123,5

48,1

61 %

Grundskole- och gymnasienämnd

2,7

2,5

-0,2

107 %

Förskolenämnd

2,8

3

0,2

94 %

Kultur- och fritidsnämnd

9,9

17,5

7,6

57 %

Äldrenämnd

1,1

2,5

1,4

44 %

1

3,6

2,6

28 %

Stadsmiljö- och teknisk nämnd

153,3

391

237,7

39 %

Totalt nämnder

246,2

543,6

297,4

45 %

466,0

997,0

595,0

40 %

Sundbyberg Avfall och Vatten AB

73,9

126,9

53,0

58 %

Sundbybergs stadsnätsbolag AB

10,1

8,2

-1,9

123 %

1,2

5

3,8

24 %

10,6

54

43,4

19,6 %

Social- och arbetsmarknadsnämnd

Bolag
Fastighets AB Förvaltaren

Sundbybergs Bredband AB
Sundbybergs nya stadskärna
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Norrenergi AB

123,7

Totalt bolag

685,5

Totalt kommunkoncernen

931,7

Större projekt under året (mnkr)

Utfall 2021

Tvärbanan norra Rissne (KG10)

76,1

Västra Ursvik, Byggherrekostnader

36,1

Nya stadskärnan

27,2

Rissneleden, Hallonbergen

15,0

Ursviks västra delar, Gator mm Etapp 4

14,4

Förskolan Kvarnkullen

13,9

Planerat underhåll

11,6

Gång- och cykelbro (TRÅGET)

10,5

Lokalanpassningar

9.0

Grönt aktivitetsstråk - Rissne

8,4

Sopsugsanläggningen i Hallonbergen-Ör

20,1

VA Norra Rissne, SL

17,8

VA Ursviks västra delar

11,0

Norrenergi ledningsnät och maskinutrustning
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7 Nämndernas och bolagens verksamhet
7.1 Kommunstyrelsen
Verksamhetsidé
Kommunstyrelsen ska leda och samordna kommunkoncernens långsiktiga och övergripande
strategiska planering och utveckling utifrån ett hela staden-perspektiv.
Utifrån kommunstyrelsens ansvarsområde ska stadsledningskontoret:
•
•
•
•

Leda, stödja, samordna och följa upp
Utöva uppsikt
Tillhandahålla sak- och expertkunskap
Utföra specifika uppdrag eller verksamheter

Verksamhetsåret 2021
Kommunstyrelsen redovisar ett nettokostnadsutfall för året på 153,8 mnkr vilket är en
negativ avvikelse mot budget med 4,7 mnkr. Fastighetsverksamheten gör närmast ett
nollresultat (positiv avvikelse med 0,1 mnkr) och resterande verksamhet redovisar en negativ
avvikelse om 4,8 mnkr. Kommunstyrelsens totala investeringsram för 2021 uppgick till 123,5
mnkr. Utfallet för året är 75,4 mnkr.

Uppföljning av ekonomiskt utfall
Budget
2021

Resultaträkning (mnkr)

Utfall 2021

Verksamhetens intäkter

301,5

309,9

-8,4

291,0

Verksamhetens kostnader

-455,2

-459,1

3,9

-455,4

Verksamhetens nettokostnader

-153,8

-149,1

-4,5

-164,4

149,1

149,1

0

161,2

0

0

0

8,6

-4,7

0

0

5,4

Kommunbidrag
Volymersättning/kompensation
Resultat

Verksamhetsområden (mnkr)

Utfall 2021

Diff. 2021

Budget
2021

Utfall 2020

Diff. 2021

Utfall 2020

Stadsdirektör

- 7,9

3,8

- 11,7

- 24,3

Stadskansliet

- 7,4

- 9,0

1,6

- 6,5

Kommunalråd

- 6,2

- 6,2

- 0,0

- 5,9

Politiska sekreterare

- 6,6

- 6,0

- 0,6

- 6,0

KF/KS/Utskott

- 8,7

- 9,8

1,1

- 8,6

Kommunikation och näringsliv

- 9,2

- 10,2

1,0

- 9,4

HR, Trygghet och säkerhet

- 49,3

- 54,0

4,7

- 49,2

Ekonomi och kvalitetsutveckling

- 26,0

- 29,4

3,4

- 25,0

Stadsbyggnad

- 11,8

- 7,5

- 4,2

- 17,4

Fastigheter och lokaler

-20,6

-20,8

0,0

-12,0

-153,8

-149,1

-4,5

-164,4

Verksamhetens nettokostnader
Sundbybergs stads Årsredovisning 2021 Sundbybergs stad

99

7.2 Grundskole- och gymnasienämnden
Verksamhetsidé
Grundskole- och gymnasienämnden ansvarar för grundskola, grundsärskola, förskoleklass
och fritidshem. Därutöver ansvarar nämnden för kommunens uppgifter inom
gymnasieverksamheten i form av gymnasieskola och gymnasiesärskola.
Utifrån stadens övergripande vision har en gemensam verksamhetsidé formats för nämnden
och nämndens verksamhetsområden. Verksamheterna ska vara tillgängliga för alla och
präglas av en trygg och tillåtande miljö. Verksamheterna ska skapa förutsättningar för en god
framtid för våra barn och unga, där verksamheten har höga förväntningar på elevens
kunskaper och kompetens. Forskning och kvalité är grunden för vårt långsiktiga och
systematiska arbete, där fokus är på lärande och bildning. Delaktighet och inflytande är
naturliga delar i den ständiga utvecklingen. Här utvecklas vi tillsammans, vi lär oss av vår
historia för att skapa vår framtid.
"Vad vill du bli när du blir stor? Vi gör det möjligt"
Verksamhetsåret 2021
Grundskole- och gymnasienämnden hade för 2021 en budget (kommunbidrag) på 750,3
mnkr plus de 7,8 mnkr i volymkompensation som togs i anspråk efter volymkontroll vid
tertial två.
Nämndens utfall för 2021 är ett överskott på 2,6 mnkr.
Bokslutet för förra året (2020) var ett mindre överskott på 0,9 mnkr.

Uppföljning av ekonomiskt utfall
Budget
2021

Resultaträkning (mnkr)

Utfall 2021

Verksamhetens intäkter

146,9

107,2

39,7

125,8

Verksamhetens kostnader

-902,5

-857,5

-45,0

-855,8

Verksamhetens nettokostnader

-755,6

-750,3

-5,3

-730,0

750,3

750,3

0

722,9

Volymersättning/kompensation

7,9

0,0

7,9

8,1

Resultat

2,6

0,0

2,6

1,0

Kommunbidrag

Verksamhetsområden (mnkr)
Grundskolan (egen)

Utfall 2021

Budget
2021

Diff. 2021

Utfall 2020

Diff. 2021

Utfall 2020

-0,4

0,0

-0,4

-1,7

0,3

0,0

0,3

1,7

Gymnasium (egen)

-2,0

0,0

-2,0

-4,5

Globala (egen)

-7,3

-7,2

0,0

-7,2

-10,6

-10,7

0,0

-9,6

-716,0

-712,8

-3,2

-692,7

-19,6

-19,6

0,0

-16,1

-755,6

-750,3

-5,3

-730,0

Grundsärskolan (egen)

Elevhälsa (egen)
Köp & försäljning av verksamhet
Centrala poster
Verksamhetens nettokostnader
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7.3 Förskolenämnden
Verksamhetsidé
Förskolenämnden ansvarar för förskola, pedagogisk omsorg och öppen förskola. Därutöver
ansvarar nämnden för tillståndsprövning och bidrag till enskild förskoleverksamhet och
enskild pedagogisk omsorg samt utövar tillsyn över den.
Utifrån stadens övergripande vision har en gemensam verksamhetsidé formats för nämnden
och nämndens verksamhetsområden. Verksamheterna ska vara tillgängliga för alla och
präglas av en trygg och tillåtande miljö. Det ska skapas förutsättningar för en god framtid för
våra barn och unga, där verksamheten har höga förväntningar på barnets kunskaper och
kompetens. Forskning och kvalité är grunden för vårt långsiktiga och systematiska arbete,
där fokus är på lärande och bildning. Delaktighet och inflytande är naturliga delar i den
ständiga utvecklingen. Här utvecklas vi tillsammans, vi lär oss av vår historia för att skapa
vår framtid.
"Vad vill du bli när du blir stor? Vi gör det möjligt"
Verksamhetsåret 2021
Nämndens ekonomiska resultat för helåret är ett överskott på 12,7 mnkr. Överskottet
förklaras av att det varit i snitt 113 barn färre inskrivna i förskolan under 2021 än vad
prognosen visade. Detta har medfört att nämnden betalat ut mindre ersättning i form av
förskolepeng än budgeterat.

Uppföljning av ekonomiskt utfall
Budget
2021

Resultaträkning (mnkr)

Utfall 2021

Verksamhetens intäkter

52,3

45,2

7,1

45,9

Verksamhetens kostnader

-431,8

-437,5

5,7

-441,1

Verksamhetens nettokostnader

-379,5

-392,3

12,8

-395,2

392,2

392,2

0

394,1

0,0

0,0

0,0

2,2

12,7

-0,1

12,8

1,1

Kommunbidrag
Volymersättning/kompensation
Resultat

Verksamhetsområden (mnkr)
Förskolan (egen)
Köp och försäljning av verksamhet
Centrala poster, myndighet
Verksamhetens nettokostnader
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Utfall 2021

Budget
2021

Diff. 2021

Utfall 2020

Diff. 2021

Utfall 2020

-0,5

0,0

-0,5

0,5

-363,0

-375,3

12,3

-379,2

-16,0

-16,9

0,9

-16,5

-379,5

-392,2

12,7

-395,2
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7.4 Äldrenämnden
Verksamhetsidé
Med stöd i de ledord som äldrenämndens verksamheter utgår ifrån; trygghet, integritet, god
hälsa/välbefinnande, inflytande och självständighet samt utifrån stadens vision, har
äldreförvaltningen formulerat nedanstående verksamhetsidé.
"Äldreförvaltningen i Sundbybergs stad erbjuder stöd, service, omsorg och vård med
människans bästa i fokus".
Verksamhetsåret 2021
Det sammanlagda resultatet 2021 för äldrenämndens verksamheter är ett överskott på 20,1
mnkr. I resultatet ingår statsbidrag som erhållits från Socialstyrelsen på 7,5 mnkr avseende
merkostnader för Covid-19 för perioden september-december 2020.
I och med pandemin så minskade efterfrågan på såväl äldreboendeplatser som
hemtjänsttimmar kraftigt under 2020. En återhämtning har skett under 2021, dock är
volymerna ännu inte i nivå med innan pandemin. Volymerna vid utgången av 2021
motsvarar troligt inte det reella behovet och en ökning är att vänta under kommande år.

Uppföljning av ekonomiskt utfall
Budget
2021

Resultaträkning (mnkr)

Utfall 2021

Verksamhetens intäkter

108,5

75,4

33,1

87,2

Verksamhetens kostnader

-462,7

-449,7

-13,0

-451,5

Verksamhetens nettokostnader

-354,2

-374,3

20,1

-364,3

374,3

374,3

0,0

376,8

0,0

0,0

0,0

0,0

20,1

0,0

20,1

12,5

Kommunbidrag
Volymersättning/kompensation
Resultat
Verksamhetsområden (mnkr)
Vård och omsorg om äldre

Utfall 2021

Budget
2021

Diff. 2021

Diff. 2021

Utfall 2020

Utfall 2020

0,4

-2,0

2,4

-1,2

Riksfärdtjänst

-0,4

-0,5

0,2

-0,4

Äldrenämnd

-0,9

-0,9

0,0

-0,8

Övrig politisk verksamhet äldrenämnd

-1,7

-1,8

0,0

-1,6

-94,9

-101,8

6,9

-97,8

Korttidsboende

-9,5

-9,6

0,1

-10,0

Dagverksamhet

-3,2

-4,3

1,1

-2,6

Särskilt boende

-209,4

-214,0

4,7

-216,2

Öppen verksamhet

-9,0

-10,5

1,5

-9,6

Övriga insatser i ordinärt boende

-1,3

-1,2

-0,1

-1,3

Särskilt boende funktionsnedsättning

-0,8

0,9

0,1

-0,1

0,1

0,0

0,1

0,0

-23,6

-26,7

3,1

-22,7

-354,2

-374,3

20,1

-364,3

Hemtjänst i ordinärt boende

Särskilda satsningar
Ledning äldre
Verksamhetens nettokostnader
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7.5 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.
•
•
•

Erbjuda rätt stöd eller utbildning vid rätt tidpunkt från rätt instans vilket stärker
individens möjligheter till ett självständigt liv.
Verka 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.
Verksamhetsåret 2021
Nämnden redovisar ett överskott på 15,2 mnkr jämfört med budget för året. Prognosarbetet
har försvårats av pandemin både utifrån att vissa verksamheter får färre brukare medan
andra volymer ökat under året. Samtidigt har statsbidragen för vuxenutbildning blivit högre
än budgeterat. De statliga stöd som riktats för att minska pandemins effekter på individnivå
har också påverkat nämndens utfall.
Arbetslösheten i Sundbyberg är fortsatt högre än före pandemin även med en förbättring från
föregående år. Kostnaden för ekonomiskt bistånd, inklusive skyddat boende har överstigit
budget.
Utvecklingsarbetet inom verksamhetsområde barn och unga har lett till minskade kostnader
för köpta insatser och myndighetsavdelningen visar på ett överskott på 14 mnkr. Samtidigt
ökar andelen unga som inte återkommer inom ett år från avslutad insats.

Uppföljning av ekonomiskt utfall
Budget
2021

Resultaträkning (mnkr)

Utfall 2021

Verksamhetens intäkter

91,1

95,5

-4,4

130,5

Verksamhetens kostnader

-690,1

-709,7

19,6

-687,7

Verksamhetens nettokostnader

-599,0

-614,2

15,2

-557,2

612,9

612,9

0,0

543,8

1,3

1,3

0,0

5,0

15,2

0,0

15,2

-8,4

Kommunbidrag
Volymersättning/kompensation
Resultat

Budget
2021

Diff. 2021

Verksamhetsområden (mnkr)

Utfall 2021

Övergripande stab och nämnd

-18,4

-14,3

-4,1

-22,8

Stöd och utveckling

-14,9

-15,4

0,5

-15,5

Myndighetsavdelningen

-377,0

-391,0

14,0

-358,6

Funktionshinder

-115,0

-113,3

-1,7

-105,0

-73,7

-80,2

6,4

-55,2

-599,0

-614,2

15,2

-557,1

Vuxenutbildning, arbetsmarknad och integration
Verksamhetens nettokostnader
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7.6 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 2021
I slutet av 2020 blev nämnden pga. Covid-19 tvungen att stänga simhallen till och med den 17
maj. Denna stängning gjorde att nämndens prognoser har präglats av en risk att gå med ett
underskott. Att nämndens verksamheter trots minskade intäkter om 6,7 miljoner för 2021
gjorde ett positivt resultat på helåret beror på minskade personalkostnader och
verksamhetskostnader. Verksamheterna har skjutit på rekryteringar, inte tagit in vikarier vid
sjukskrivningar, haft färre timanställda och minskat öppethållande. För år 2021 redovisar
kultur- och fritidsnämnden ett överskott på 0,4 miljoner kronor.

Uppföljning av ekonomiskt utfall
Budget
2021

Resultaträkning (mnkr)

Utfall 2021

Verksamhetens intäkter

23,4

30,1

-6,7

27,7

Verksamhetens kostnader

-171,7

-178,8

7,1

-178,4

Verksamhetens nettokostnader

-148,3

-148,7

0,4

-150,7

148,7

148,7

0,0

151,7

Volymersättning/kompensation

0,0

0,0

0,0

0,0

Resultat

0,4

0,0

0,4

1,0

Kommunbidrag

Verksamhetsområden (mnkr)

Utfall 2021

Budget
2021

Diff. 2021

Diff. 2021

Utfall 2020

Utfall 2020

Politiken

-1,6

-1,6

0,0

-1,5

Central förvaltning

-5,7

-7,3

1,6

-6,1

Bibliotek

-26,6

-27,0

0,4

-27,0

Kulturverksamhet

-28,0

-29,4

1,4

-29,5

Fritidsverksamhet

-18,3

-21,1

2,8

-17,7

Idrott exklusive simhallen

-37,9

-37,8

-0,1

-41,4

Simhallen

-16,8

-11,9

-4,9

-16,1

Föreningsstöd

-13,4

-12,7

-0,7

-11,3

-148,3

-148,7

0,4

-150,7

Verksamhetens nettokostnader
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7.7 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 2021
Stadsmiljö- och tekniska nämndens resultat för 2021 är +4,7 mnkr.

Uppföljning av ekonomiskt utfall
Budget
2021

Resultaträkning (mnkr)

Utfall 2021

Verksamhetens intäkter

140,6

132

8,6

135,1

Verksamhetens kostnader

-300,2

-296,0

-4,2

-278,8

Verksamhetens nettokostnader

-159,6

-164,0

4,3

-143,7

164,0

164,0

0,0

152,2

Volymersättning/kompensation

0,3

0,0

0,3

0,0

Resultat

4,7

0,0

4,6

8,5

Kommunbidrag

Verksamhetsområden (mnkr)

Utfall 2021

Budget
2021

Diff. 2021

Diff. 2021

Utfall 2020

Utfall 2020

Strategiska projekt

-3,7

-2,5

-1,2

-2,9

Digitalisering och service

-7,6

-10,4

2,8

-8,7

Måltidsservice

-50,5

-51,7

1,2

-49,2

Tekniska

-87,7

-89,1

1,5

-73,4

Ledning

-2,2

-3,0

0,8

-2,8

Förvaltningsstab

-5,8

-5,3

-0,5

-4,8

Nämnd

-2,2

-2,1

-0,1

-2,0

-159,6

-164,0

4,4

-143,7

Verksamhetens nettokostnader

7.8 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 hållbart Sundbyberg, nu och i
framtiden.
Verksamhetsåret 2021
Byggnads- och tillståndsnämnden uppvisar ett resultat för år 2021 som i det närmaste är i
balans med budget (+0,1 mnkr). I stora drag har nämnden haft högre kostnader för
bostadsanpassningsbidrag som vägs upp av högre intäkter för markupplåtelser.
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Uppföljning av ekonomiskt utfall
Budget
2021

Resultaträkning (mnkr)

Utfall 2021

Verksamhetens intäkter

16,0

15,6

0,4

13,8

Verksamhetens kostnader

-26,0

-25,6

-0,4

-22,6

Verksamhetens nettokostnader

-10,0

-10,0

0,0

-8,8

10,0

10,0

0,0

4,7

Volymersättning/kompensation

0,0

0,0

0,0

-4,1

Resultat

0,0

0,0

0,0

-4,1

Kommunbidrag

Verksamhetsområden (mnkr)

Utfall 2021

Budget
2021

Diff. 2021

Diff. 2021

Utfall 2020

Utfall 2020

Bygglov och markupplåtelse

2,1

1,1

1,0

2,1

Bostadsanpassning och KBH

-4,0

-3,0

-1,0

-3,4

Miljö- och hälsoskydd

-5,6

-5,9

0,3

-5,5

Alkohol- och tobakstillstånd

-0,3

0,0

-0,3

0,3

Nämnd

-1,0

-1,0

0,0

-0,9

Ledning och stab

-1,1

-1,2

0,1

-1,2

Parkering

-0,1

-0,1

0,0

-0,1

Verksamhetens nettokostnader

-9,9

-10,0

0,1

-8,8

7.9 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 2021
Valnämndens budgetram uppgick till 0,3 mnkr för 2021 och årets resultat slutar på 0,1 mnkr.

Uppföljning av ekonomiskt utfall
Resultaträkning (mnkr)

Utfall 2021

Budget
2021

Diff. 2021

Utfall 2020

Verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader

-0,2

-0,3

0,1

-0,4

Verksamhetens nettokostnader

-0,2

-0,3

0,1

-0,4

Kommunbidrag

0,3

0,3

0,1

0,3

Resultat

0,1

0,0

0,1

-0,1
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7.10 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
verksamhet.
Verksamhetsåret 2021
Överförmyndarnämndens budgetram för 2021 var 4,0 mnkr vilket är en nettoökning om 0,1
mnkr jämfört med föregående år. Nämndens totala bruttokostnad uppgår till 3,8 mnkr.
Kostnaderna består till största delen av arvoden till överförmyndarnämndens ledamöter, lön
till tjänstepersoner och arvoden till ställföreträdare.

Uppföljning av ekonomiskt utfall
Resultaträkning (mnkr)

Utfall 2021

Budget
2021

Diff. 2021

Utfall 2020

Verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader

-3,8

-4,0

0,2

-3,7

Verksamhetens nettokostnader

-3,8

-4,0

0,2

-3,7

Kommunbidrag

4,0

4,0

0,0

3,9

Resultat

0,2

0,0

0,2

0,2

7.11 Revisionen
Revisorerna granskar stadens och nämndernas verksamheter på uppdrag av
kommunfullmäktige. Granskningar genomförda revisionsåret 2021:
•
•
•
•
•

Verkställighet av fullmäktigebeslut
Utbetalningar inom HVB och försörjningsstöd
Samverkan vid utskrivning från slutenvård
Hantering av skolfrånvaro
Stadens informationssäkerhet samt följsamhet gentemot GDPR

Uppföljning av ekonomiskt utfall
Resultaträkning (mnkr)

Utfall 2021

Budget
2021

Diff. 2021

Utfall 2020

Verksamhetens intäkter

0,0

Verksamhetens kostnader

-1,9

-1,9

0,0

-2,3

Verksamhetens nettokostnader

-1,9

-1,9

0,0

-2,3

Kommunbidrag

1,9

1,9

0,0

1,9

Resultat

0,0

0,0

0,0

-0,4
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7.12 Koncernen Sundbybergs stadshus AB
Koncernen Sundbybergs Stadshus AB består av moderbolaget Sundbybergs stadshus AB med
dotterbolagen Fastighets AB Förvaltaren, Sundbybergs Avfall och Vatten AB, Lokalfastigheter
i Sundbyberg AB, Sundbybergs Stadsnätsbolag och Sundbybergs Bredband AB.
Koncernens resultat före skatt uppgår till 73 mnkr, vilket är en ökning med 9 mnkr jämfört
med budget. Ökningen förklaras av att Sundbybergs Stadsnät AB samt Sundbybergs
Bredband AB haft högre resultat före skatt jämfört med budget. Detta då dessa har haft lägre
kostnader för marknadsföring, inhyrd personal samt sänkt sina driftkostnader.
Å andra sidan gör Lokalfastigheter i Sundbyberg AB ett resultat före skatt ca 9 mnkr lägre än
budget och uppfyller därmed ej dom ekonomiska målen.
Övriga bolag har endast mindre avvikelser jämfört med budget vad gäller resultat före skatt.
Moderbolaget Sundbybergs stadshus AB:s resultat före skatt uppgår till 4,2 mnkr, vilket är en
ökning med 15,9 mnkr jämfört med budget. Ökningen förklaras främst av att
koncernbidrag/utdelning från dotterbolagen om 7,9 mnkr inte hade budgeterats. (Av hävd
inkluderas inte dotterbolagens koncernbidrag eller utdelningar i bolagskoncernens budget.)
Differensen mot budget beror utöver koncernbidraget/utdelningen till stor del av att
affärsområdet Sundbybergs nya stadskärnas prognos förbättrats där merparten beror på att
den rivning som planerats under året försenats till 2022, motsvarande cirka 4,5 mnkr. Utöver
detta även minskade konsultkostnader som förbättrar resultatet med ca 2 mnkr jämfört mot
budget.

Uppföljning av ekonomiskt utfall
Koncernen Sundbybergs stadshus AB (mnkr)
Periodens resultat före skatt

2021

2020

73,0

186,3

Omsättning

1 053,0

1 046,4

Balansomslutning

6 815,0

6 589,5

476,0

569,8

4 189,0

4 226,9

61%

64%

Likvida medel
Eget kapital
Soliditet

Sundbybergs stadshus AB (mnkr)

2021

2020

Periodens resultat före skatt

4,2

1,8

Omsättning

4,5

5,4

Balansomslutning

888,0

976,3

Likvida medel

116,0

210,4

Eget kapital

877,0

964,9

99%

98,8%

Soliditet
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Fastighets AB Förvaltaren (mnkr)
Periodens resultat före skatt

2021

2020

79,0

192,0

724,0

718,0

5 735,0

5 442,0

204

192,0

Eget kapital

3 522

3 464,0

Soliditet

73,2%

63,6%

Omsättning
Balansomslutning
Likvida medel

Lokalfastigheter i Sundbyberg AB (mnkr)

2021

2020

Periodens resultat före skatt

-10,9

82,0

Omsättning

223,5

225,8

Balansomslutning

215,1

222,3

Likvida medel

123,4

99,5

Eget kapital

141,5

152,5

66%

69,0%

Soliditet

Sundbyberg Avfall och Vatten AB (mnkr)

2021

Periodens resultat före skatt

2020
1,8

-2,5

Omsättning

140,9

135,2

Balansomslutning

520,9

474,4

-4,9

33,8

6,1

4 302,0

1,2%

1,0%

Likvida medel
Eget kapital
Soliditet

Sundbybergs stadsnätsbolag AB (mnkr)

2021

2020

Periodens resultat före skatt

14,0

3,4

Omsättning

34,3

30,3

Balansomslutning

54,4

49,1

Likvida medel

-3,3

-3,4

Eget kapital

22,1

22,1

40,7%

45,0%

Soliditet

Sundbybergs Bredband AB (mnkr)
Periodens resultat före skatt

2021

2020
4,5

6,0

Omsättning

32,5

32,4

Balansomslutning

48,1

44,1

Likvida medel

32,6

29,3

Eget kapital

19,4

19,4

40,4%

44,0%

Soliditet
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7.13 Norrenergi AB
Norrenergi AB, med säte i Solna, är ett lokalt energibolag som verkar i Solna, Sundbyberg,
Danderyd och Bromma. Vi förser fler än 100 000 invånare med värme, samt ett antal företag
även med kyla – en tjänst som vi ser att det finns ett växande intresse för. Vårt bidrag till en
hållbar samhällsutveckling handlar om att på affärsmässig grund fortsätta utveckla vår värme
och kyla i kretslopp och ta ett genuint ansvar för människor i vår omvärld. Norrenergis arbete
mot en hållbar utveckling innebär att vi låter vårt miljömässiga och sociala ansvarstagande gå
hand i hand med vår konkurrenskraft och långsiktiga lönsamhet. Samtidigt som vi är
lönsamma tar vi hänsyn till miljön, behandlar samarbetspartners och medarbetare väl och
engagerar oss i vår näromgivning. Med våra väl utbyggda värme- och kylnät, egen förnybar
produktion, samverkan och tillvaratagande av överskottsenergi utvecklar vi ett energisystem
som är hållbart för framtiden. De tjänster och samarbeten vi erbjuder bygger på kretslopp
och att vi är attraktiva för kunderna.
Norrenergi AB ägs till 2/3 av Solna stad och till 1/3 av Sundbybergs 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 värme och övriga nyttigheter som rör
värmeproduktionsprocessen inom kommunerna och till angränsande områden.
- Försäljning av 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 den pågående och framtida befolkningsmässiga
expansionen i Solna och Sundbyberg, samt eventuella förändrade miljökrav. Bolaget ska
drivas på affärsmässig grund och förse kunderna med värme och kyla samt tillhörande
tjänster till konkurrenskraftiga priser, inom ramen för högt ställda miljökrav. Bolaget ska
även medverka till att kommunernas energi- och miljöpolitiska målsättning uppnås.
Uppföljning av ekonomiskt utfall
Försäljningen av värme uppgick under året till 772 075 (686 754) tkr inklusive
anslutningsavgifter. Försäljningsvolymen uppgick till 1 038 (876) GWh. De ökade intäkterna
är kopplade till att vintermånaderna var kallare än ett normalår. Försäljningen av fjärrkyla
uppgick till 40 606 (38 439) tkr. Försäljningen ökar mot föregående året på grund av en
varmare sommar.
Övriga intäkter uppgick under året till 32 168 (23 575) tkr. Övriga intäkter avser främst
omläggning av ledningar som bekostas av kund.
Försäljningen av värme har tillgodosetts genom egen produktion vid Solnaverket och
Sundbybergsverket, samt genom inköp från Stockholm Exergi via Hagastationen.
Värmeproduktionen slutade på 1 103 (935) GWh och kyla produktionen på 64 (62) GWh.
Nyförsäljningen av fjärrvärme uppgick till motsvarande 10,5 GWh (8,3 GWh) helårsleverans,
vilket speglar att Norrenergi verkar i en expansiv region. Försäljningen har återhämtat sig till
normala nivåer efter lägre nivåer under pandemin. Sammantaget betyder det att Norrenergis
totala leverans av fjärrvärme är marginellt sjunkande, då nyförsäljning understiger den
mängd energi som Norrenergis befintliga kunder sparar genom energieffektiviseringar. Det
sistnämnda är åtgärder som Norrenergi med hjälp av information och olika tjänster
medverkar till.
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För fjärrkylan var motsvarande kontrakterad volym 35 MWh, vilket är lägre än tidigare.
Anledningen till den relativt låga nyförsäljningsvolymen är framför allt att några större
kunder flyttat fram kommande exploatering i tiden.
Under 2019 utarbetades en strategisk utvecklingsplan för åren 2020-2023. Styrelsen har
fattat beslut om planen som består av en vision och sju strategier som tillsammans möter
identifierade omvärldstrender. Till planen har fogats kvalitativa och kvantitativa mål. De
kvalitativa målen bygger vidare på bolagets vision och har i uppgift att på ett ännu mer
kortfattat sätt ange visionens mål. De kvantitativa målen är definierade inom fyra områden:
Ekonomiskt resultat, kundupplevelse, medarbetare och varumärke. De kvantitativa målens
syfte är att utgöra mätbar uppföljning av progressen inom den strategiska utvecklingsplanen.
Aktiviteter planerades inför 2021 inom ramen för planen där majoriteten har kunnat
genomföras trots situationen med pandemi

Uppföljning av ekonomiskt utfall
Resultaträkning (mnkr)

2021

2020

Periodens resultat före skatt

191,0

117,1

Omsättning

846,2

749,8

1 977,6

1 931,5

Likvida medel

185,6

185,1

Eget kapital

262,1

189,6

Soliditet

66,0%

63,2%

Balansomslutning

7.14 Norrvatten
Resultatet för 2021 uppgick till 1,4 mnkr (0,9 mnkr) vilket är 0,2 mnkr bättre än det
budgeterade resultatet.
Norrvatten har i allt väsentligt visat följsamhet till budget under året och även uppfyllt de
flesta verksamhetsmålen. Norrvatten har en styrmodell med framgångsfaktorer för att styra
verksamheten. Framgångsfaktorerna utgår från fyra perspektiv, Kund, Effektivitet,
Hållbarhet och Medarbetare och täcker därmed in alla delar av verksamheten. För att
säkerställa en ändamålsenlig verksamhet och kommunallagens krav på uppföljning av
verksamhetsmässiga och finansiella mål har ett antal nyckeltal kopplats till
framgångsfaktorerna. Dessa utgör kontrollpunkter för verksamheten.
Väsentliga händelser
Den totala produktionsvolymen från Görvälnverket uppgick till 51,9 miljoner m3.
Norrvattens produktionsläge var ansträngt en längre period i juni när vädret var varmt och
torrt. Under 2021 var produktionen högre än Norrvattens uthålliga produktionskapacitet
under 14 dagar (samtliga i juni). Den högsta dygnsproduktionen som observerades låg på
närmare 180 000 m3/dygn. Under samma period uppdagades skador på ett av sandfiltren i
Görvälnverket vilket gjorde att den garanterade maxkapaciteten understeg 190 000
m3/dygn. Vi ser ett fortsatt tydligt samband mellan vattenförbrukning och
utomhustemperatur; vid varmt och torrt väder ökar vattenförbrukningen markant.
Norrvatten har under 2021 fortsatt att anpassa sin verksamhet till den rådande pandemin.
Vårt fokus har varit att ha en god beredskap för att den samhällskritiska verksamheten alltid
ska fungera, även om många medarbetare är sjuka, och att minska risken för smittspridning
på arbetsplatserna. Många medarbetare har fortsatt att arbeta hemifrån och besöksförbud på
Norrvattens arbetsplatser har gällt även under stora delar av 2021 och på Görvelnverket
under hela året. Norrvattens verksamhet har, trots anpassningar till rådande läge, i stort
fungerat som vanligt under hela pandemin. Digitaliseringen, till exempel digitala möten och
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samarbetsformer, har tagit stora kliv framåt till följd av distansarbetet. Pandemin har inte
påverkat Norrvattens ekonomi i nämnvärd omfattning.
Utbyggnad av kapacitet
Norrvattens viktigaste fråga är att bygga ut produktionskapaciteten och reningen. Arbetet
med det stora utbyggnadsprojektet, Norrvattens framtida vattenproduktion, har löpt på
enligt plan under året med flertalet konsultupphandlingar genomförda. Projektet arbetar nu
med fortsatt planering och projektering för en etappvis utbyggnad av vattenverkets kapacitet
och rening.
Investeringar
Norrvatten har en hög investeringstakt i ledningsnät och anläggningar och under året har
238 mkr upparbetats. Flera ledningsnätsprojekt har pågått i hela Norrvattens område. Under
våren har bland annat projektet Åkersberga-Rydbo startat där Norrvatten byter
ledningsmaterial från glasfiberarmerad polyester (GAP) till stål på en cirka 2 km lång
ledning. Även vid Norrvattens yttre anläggningar pågår olika projekt. Norrvatten har under
våren renoverat och moderniserat grundvattenverket i Ulriksdal samt inlett yttre renovering
och ommålning av Valsta vattentorn.
Under 2021 har materialkostnader ökat, t. ex för PE-rör och stålrör har priserna ökat mellan
50 – 75 % vilket beror på att fabriker stängt på grund av pandemin, samt tillgång av råvaror
för tillverkning av rör.
Vi ser även att kostnader har ökat kring markåtkomst i våra medlemskommuner och att hyra
för etableringar har ökat det senaste året.
Utökad låneram
Norrvatten påbörjade i slutet av 2020 ett arbete för att höja förbundets låneram.
Låneramsärendet beslutades av Norrvattens styrelse och förbundsfullmäktige i början av
2021 och samtliga medlemskommuner har under året fattat beslut om att godkänna den nya
låneramen. Låneramen behöver höjas för att Norrvatten ska kunna genomföra nödvändiga
investeringar i anläggningar och ledningsnät.
Mål och uppdrag
Av de uppdrag som Norrvatten arbetet efter och som är beslutade i budget kommer den
absoluta merparten ha slutförts eller något kommit så långt som var planerat för året i det fall
det gäller fleråriga målsättningar. Som ett exempel kan nämnas att vi nått 97% av de uppsatta
miljömålen för året.
Uppföljning av ekonomiskt utfall
Resultatet för året uppgår till 1,4 mnkr jämfört med budgeterat resultat 1,2 mnkr.
Intäkter
Intäkterna uppgick till 234,2 mnkr för helåret vilket är 1,1 mnkr lägre än budget.
Huvudsakligen orsakas detta av en lägre producerad volym av vatten vilket genererar lägre
intäkter än budget.
Kostnader
Driftkostnaderna uppgick till 54,4 mnkr vilket är 1,4 mnkr lägre än budget. De största
avvikelserna mot budget är lägre kostnader än budget för kemikalier (0,4 mnkr) på grund av
lägre produktionsvolym, slamhantering (1,7 mnkr) på grund av ny upphandling med bättre
priser och underhållsarbeten på grund av färre läckor (2,1 mnkr). Högre kostnader än budget
kan noteras för framför allt el (1,8 mnkr) på grund av framför allt högre marknadspriser på el.
Övriga externa kostnader uppgick till 39,5 mnkr vilket är 4,0 mnkr högre än budget. Främst
orsakas detta högre underhållskostnader än budgeterat för byggnader (1,0 mnkr),
konsultkostnader (1,2 mnkr) huvudsakligen beroende på kostnadsföring av en pilotstudie
som initialt planerades som en projektutgift och licenskostnader för projektledningsverktyg
(1,0 mnkr) än budgeterat.
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Personalkostnader uppgick totalt till 67,5 mnkr vilket är 1,4 mnkr högre än budget. Den
största avvikelsen är högre pensionskostnader än budgeterat men även kostnader för
beredskapsersättning och övertid överskred budget.
Avskrivningar och finansiella poster
Avskrivningar uppgick till 65,2 mnkr vilket är 1,0 mnkr lägre än budget och finansiella poster
uppgick till 6,2 mnkr vilket är 4,3 mnkr lägre än budget. Budgetavvikelserna gällande
finansiella poster orsakas främst av lägre snittränta men också lägre låneskuld än budgeterat

Uppföljning av ekonomiskt utfall
Resultaträkning (mnkr)
Periodens resultat före skatt

2021

2020

1,4

0,9

234,0

221,9

1 471,0

1 285,5

0,0

0,0

Eget kapital

181,0

180,8

Soliditet

12,3%

14,1%

Omsättning
Balansomslutning
Likvida medel

7.15 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
var under 2021 21,8 mnkr.

Uppföljning av ekonomiskt utfall
Resultaträkning (mnkr)
Periodens resultat före skatt

2021

2020

38,3

11,8

Omsättning

699,5

685,8

Balansomslutning

993,1

937,0

Likvida medel

567,6

426,6

Eget kapital

214,6

176,3

Soliditet

21,6%

18,8%

7.16 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.
Nettokostnad för gemensamma familjerättsnämnden för Solna, Sundbyberg och
Ekeröuppgår till 4,3 mkr vilket är i paritet med föregående år, men 0,2 mkr lägre i jämförelse
med budget på grund av lägre kostnad för personal.
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Uppföljning av ekonomiskt utfall
Budget
2021

Resultaträkning (mnkr)

Utfall 2021

Verksamhetens intäkter

5,2

5,2

0,1

4,9

Verksamhetens kostnader

-9,5

-9,6

0,1

-9,2

Verksamhetens nettokostnader

-4,3

-4,5

0,2

-4,3
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8 Ordlista-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 i stället.
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.
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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.
Finansiella intäkter och kostnader
Poster som inte är direkt hänförliga till verksamheten, t.ex. räntor, aktieutdelning,
realisationsvinster/förluster, förvaltningsarvode med mera.
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.
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Summeringen av de olika verksamheterna ger årets förändring av likvida medel, det vill säga
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.
Kassaflödesanalys
Beskriver betalningsflödet uppdelat på löpande verksamhet, investeringsverksamhet och
finansieringsverksamhet och mynnar ut i förändring av likvida medel (årets kassaflöde).
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 (så kallad nettokostnadsandel). Om detta mått överstiger 100 procent
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.

Sundbybergs stads Årsredovisning 2021 Sundbybergs stad

117

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 resultatoch 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, det vill säga 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.
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