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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 
2020. 

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/verksamheten har utvecklats och hur skattepengarna har använts. 
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2 Inledning 

2.1 Kommunstyrelsens majoritetspartier 

Sundbybergarnas Sundbyberg 

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

Det går inte att nämna 2020 utan att nämna coronapandemin. Sundbyberg har likt många 
andra stockholmskommuner blivit hårt drabbat och flera har mist livet. Våra tankar går till 
de nära och kära som mist någon under pandemin, och till de som osjälviskt har arbetat 
dygnet runt för att förhindra smittspridningen. Dessvärre är pandemin långt ifrån över. 
Smittan sprids fortfarande och samhället står inför stora utmaningar. 

Den största ansträngningen har vår personal i äldreomsorgen gjort. De har gått till jobbet 
trots fara för egna hälsan och arbetat hårt för att våra äldre ska ha ett bra och värdigt liv trots 
besöksförbud och smittspridning. Det bästa kvittot på deras insats är att sundbybergarna 
utsåg personalen i äldreomsorgen till Årets sundbybergare. Välförtjänt, minst sagt! 

En stark ekonomi är grunden för en hållbar stad och under 2020 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 har 
vuxit kraftigt under lång tid, både befolkningsmässigt och i antal bostäder även om det 
senaste årets befolkningstillväxt varit måttlig (0,7 %). Staden präglas av attraktiva miljöer för 
boende, besökare och företag, en väl fungerande infrastruktur och ett rikt kulturliv. I ett så 
expansivt skede är det viktigt att inte tappa styrfart och det är även viktigt att kunna 
balansera alla utmaningar, så att en god ekonomisk hushållning uppnås. Det innebär 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 
anlägga ett hela staden-perspektiv. Från stadens politiska ledning vill vi rikta ett särskilt stort 
tack till stadens tjänstepersoner som tagit ett stort ansvar för att få ordning och reda i stadens 
ekonomi. 

Sundbyberg har under 2020 tagit ett stort ansvar för arbetet med klimat- och miljöfrågorna. I 
höstas framkom det att Sundbyberg rankas som Sveriges mest framtidssäkra kommun 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 på taken som genererar hållbar energi och genom 
centrumutveckling bygger vi effektivt. 

Centrumutvecklingen är även viktig för att lyfta stadsdelar som lider av 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, som sätter 
människan i fokus. Ett hållbart Sundbyberg har resurseffektiva kretslopp och klimatsmarta 
transporter och energilösningar. Vi bygger byggnader som präglas av god arkitektur och 
trygga utemiljöer för alla. Det är självklart att du som sundbybergare ska var trygg oavsett var 
du befinner dig i staden. 
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Trygghet i den offentliga miljön har varit en viktig fråga i Sundbyberg de senaste åren och 
2020 är inget undantag. Tryggheten i staden har varit central för det politiska arbetet och det 
är glädjande att 2020 blev ett år av polistillslag mot kriminaliteten snarare än tragiska 
dödsskjutningar. Men trots dessa framgångar finns det skäl att vara ödmjuk och satsa ännu 
mer på tryggheten. 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 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. 

När vi blir fler sundbybergare måste möjligheter till kultur-, idrotts- och fritidsaktiviteter 
komma in tidigt i planeringen. I ett Sundbyberg som fortfarande har tydliga sociala barriärer 
är samverkan med civilsamhället en central del av all politik. Vår föreningsverksamhet är en 
viktig del av det förebyggande sociala arbetet genom att ge människor givande sysselsättning 
och det bidrar till gemenskap, glädje och stärkande av personers hälsa. Våra föreningar gör 
vår fina stad starkare och bidrar tydligt till social hållbarhet. Staden ska kunna erbjuda sina 
invånare en aktiv och meningsfull fritid och arbetet med att erbjuda ett varierat och 
högkvalitativt utbud av kultur-, idrotts- och fritidsaktiviteter har gett resultat. Under 2020 
har kulturen lidit svårt under effekterna av nedstängningen. Det har dock varit viktigt att 
fortsatt kunna hålla biblioteken öppna. Ett stort tack till all personal som enträget arbetat för 
att göra detta möjligt. 

Ett stort tack vill vi också rikta till vår personal i skolan och i förskolan. De har hållit 
verksamheterna igång trots högs frånvaro av barn och personal. Det var varit strikta regler 
och den som känt av det minsta symtom har skickats hem. Den strategin har lyckats. Vår 
skola och förskola har anpassat sig till de restriktioner som gällt. Det har varit bra för 
Sundbybergs barn och föräldrar. 

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

Peter Schilling 
Socialdemokraterna 

Stefan Bergström 
Centerpartiet 

Johan Storåkers 
Liberalerna 
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2.2 Stadsdirektören har ordet 

Ett mycket speciellt och på många sätt tufft år har gått till ända, med en pandemi som har 
satt hela samhällssystemet på prov och som så tragiskt har orsakat allvarlig sjukdom och tagit 
många liv. 

Men när saker och ting ställs på sin spets, när våra förmågor och strukturer utmanas som 
mest, hittar vi också styrkan inom oss. Under året har jag sett många bevis på att 
Sundbybergs stad har en stark och robust organisation, med engagerade, kompetenta 
medarbetare, som ser till att våra verksamheter fungerar och att vi kan leverera bra 
kommunal service till våra målgrupper. Jag har inte minst sett hur djupt rotat det sitter i våra 
värderingar att verkligen ge allt vi kan för att ge de utsatta och sköra det stöd de behöver och 
är berättigade till. 

Kärnvärdena i vår vision har på ett påtagligt sätt omsatts i handling; Levande – Nytänkande 
– Tillsammans! Vi har tänkt nytt och provat nya och annorlunda sätt att bedriva verksamhet, 
allt i syfte att hålla staden och verksamheterna levande för de vi är till för, de som bor, verkar 
och vistas i Sundbyberg. Och vi har löst uppgiften tillsammans. 

Jag tycker vi har lyckats över förväntan och ser fram emot att vi ska fortsätta med det här 
även efter pandemin. Att det kommer att bli Sundbybergs stads kännetecken; att människor 
pratar om Sundbyberg som staden där man gör saker på nya sätt och gör det tillsammans. 
Där vi frågar varandra; vad kan jag göra för dig? 

Den goda samverkan med övriga kommuner i länet, Länsstyrelsen, kommunförbundet, 
Regionen samt andra aktörer, har också bidragit till och underlättat hanteringen av 
pandemin. Exempel på det är samordning av skyddsmaterial, kommunikation och 
gemensamt nyttjande av resurser som till exempel personal och lokaler. Vi har tvingats ställa 
om vårt arbetssätt och våra mötesformer till att bli mer digitala. Det har vi klarat bra, även 
om det är utmanande ur arbetsmiljö- och ledningsperspektiv. 

Inte minst när det gäller säkra mötesformer och politiska beslutsforum har vi tagit ett mycket 
stort digitalt språng. För ett år sedan hade alla möten med fullmäktige och nämnder 
genomförts fysiskt på plats. Nu, och under en överblickbar framtid, är de digitala med 
deltagande på distans. 

Viss distansundervisning har genomförts på gymnasienivå men även under kortare perioder 
för högstadiet. Verksamheter inom idrott, fritid och kultur har fått ställa om. Som en effekt av 
pandemin aktiverades för första gången någonsin stadens krisledningsnämnd. Tack var det 
kunde staden fatta snabba beslut om insatser och åtgärder, till exempel stöd till 
näringsidkare samt omprioriteringar av resurser för stadens äldreomsorg. 

De utmärkelser vi erhöll 2019 – ”Årets kulturkommun” av fackförbundet Vision samt ”Mest 
hållbara storstadskommunen i landet utifrån Agenda 2030” av tidningen Dagens Samhälle – 
kompletterades 2020 med ytterligare en fin utmärkelse som visar att Sundbyberg är på rätt 
väg. I rapporten ”Regionernas kamp” från analys- och teknikkonsultföretaget WSP utsågs 
Sundbybergs stad till ”Den mest robusta och framtidssäkrade kommunen i landet”. 

Årets Sundbybergare 2020 blev inte en enskild person som tidigare år, utan alla medarbetare 
inom äldreomsorgen i Sundbybergs stad, både i kommunala och privata verksamheter. Det 
som är extra roligt med utnämningen är att den baserar sig på nomineringar från våra 
invånare. Det är invånarnas utmärkelse, det är de som har velat uppmärksamma, tacka och 
visa sin uppskattning för det arbete som alla dessa medarbetare har gjort under 2020. 

De senaste 5 åren har den genomsnittliga befolkningstillväxten i Sundbyberg uppgått till 2,8 
procent. Tillväxten fortsätter, även om vi också ser ett möjligt trendskifte i villväxttakten. 
Under 2020 växte staden med 387 nya invånare och vid årets slut hade staden 52 801 
invånare. Det motsvarar en ökning med 0,7 procent. 

Inför förra året pekade jag ut fyra prioriterade områden för de kommande åren; långsiktigt 
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hållbar ekonomi, ordning och reda, tillit samt arbetsro. Arbetet med dessa fortgår, även om 
pandemin inneburit att arbetet med vissa utvecklingsområden fått dra ned på tempot eller 
pausas. Som ett steg i att använda stadens resurser ännu mer effektivt, gav fullmäktige i 
uppdrag till kommunstyrelsen att ta fram förslag till en samlad förvaltningsorganisation, 
samt att öka samordning och samorganisering mellan förvaltningarna och stadens bolag. 
Planeringen för de uppdragen påbörjades under slutet av 2020 och mycket kraft kommer att 
läggas på genomförandet under 2021. Efter att varje nämnds förvaltning under flera år 
genomfört effektiviseringar inom sin respektive verksamhet, läggs nu fokus på att få ihop 
helheten i staden. Målet är att hitta effektiviseringsvinster genom att skapa en gemensam 
organisation där de olika delarnas resurser bättre kan samlas och användas, samt bidra till 
mindre av stuprörskultur. 

Jag är imponerad över alla fantastiska, kunniga och engagerade medarbetare som jag möter i 
våra verksamheter och vill rikta ett stort tack till er alla. Tack vare er så förflyttar vi oss varje 
dag, steg för steg, mot visionen, ett Sundbyberg som växer för och med sina invånare. Ett tack 
också till 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 392,5 mnkr (176,2 mnkr, (2019)).  

Stadens resultat 

Staden redovisar ett helårsresultat på 182,2 mnkr (76 mnkr). I resultaten ingår 
exploateringsintäkter och intäkter i form av investeringsbidrag och överlåtelse av tillgångar 
på 252,3 mnkr i staden. Staden har högre skatteintäkter, statsbidrag och utjämning med 88,2 
mnkr. Finansnettot visar 154,6 mnkr sämre än budget till följd av att ingen utdelning har 
lämnats från Sundbybergs stadshus AB 2020. Nämnderna uppvisar totalt ett överskott 
jämfört med budget på 16,3 mnkr. I nämndernas resultat ingår statsbidrag för att täcka 
sjuklönekostnaderna under året, till följd av pandemin med 22,8 mnkr.  

Överskott redovisas inom kommunstyrelsen (5,4 mnkr), grundskole- och gymnasienämnden 
(0,9 mnkr), förskolenämnden (0,9 mnkr), kultur- och fritidsnämnden (1,0 mnkr), 
äldrenämnden (12,5 mnkr), stadsmiljö- och tekniska nämnden (8,4 mnkr), och 
överförmyndarnämnden (0,2 mnkr). 

Social- och arbetsmarknadsnämnden redovisar ett underskott på 8,4 mnkr. De stora 
underskotten återfinns inom myndighetsavdelningens enheter för ekonomiskt bistånd, barn- 
och ungdom samt inom ankomstboendet för ensamkommande barn. 

Byggnads- och tillståndsnämnden visar ett underskott på 4,1 mnkr. Underskottet beror till 
största del på lägre intäkter för bygglov och markupplåtelser samt för miljöbalkstillsynen. 

  

Förklaringsposter till stadens resultat mnkr 

Budgeterat resultat 0,0 

Nettoöverskott nämndernas verksamhet 16,3 

Volymkompensation till nämnderna 22,7 

Ökade skatteintäkter och utjämning 88,2 

Minskad utdelning -160,0 

Reavinst/orealiserad förlust, kapitalförvaltningen -1,7 

Finansnettot, övrigt 2,3 

Pensionskostnader/personalkostnader -5,1 

Exploateringsersättningar/Investeringsbidrag mm 252,3 

Övrigt finansen (utrangeringar mm) -32,9 

Årets resultat i resultaträkningen 182,2 

 

Skatter och utjämningssystem 

Skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning samt fastighetsavgift uppgick totalt till 
2 513,1 mnkr under 2020. Det är 215,3 mnkr eller 9,3 % mer än året innan. Det beror framför 
allt på de extra statsbidrag som staten skjutit till under pandemin. För året fick staden 163,4 
mnkr i kostnadsutjämningsavgift och 45,5 mnkr i inkomstutjämningsbidrag.  



Sundbyberg stads årsredovisning 2020    
 10 

För den så kallade LSS-utjämningen (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) 
som sker mellan kommunerna betalade staden en avgift på 125,8 (119,1) mnkr. Staden fick 
53,3 mnkr i regleringsbidrag i år. Fastighetsavgiften gav staden 56,3 mnkr i intäkter och 
108,8 mnkr erhölls i generella statsbidrag under året. 

Befolkningens struktur har förändrats i förhållande till övriga kommuners struktur i riket. 
Det gör att staden erhåller mindre från inkomstutjämningen och dessutom betalar in mer i 
kostnadsutjämningen och LSS utjämningen. Det är främst kostnadsutjämningens delmodell 
för äldre som ökar stadens avgift till kostnadsutjämningen. 

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 93 % (105 %) av stadens skatteintäkter och statsbidrag. Motsvarande mått 
exklusive jämförelsestörande poster är 103 % (107 %). 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 högre. Nettokostnaderna uppgår till 2 333,3 mnkr. Det är 
en minskning med 75,4 mnkr eller 3 %. De externa kostnaderna, dvs verksamhetens 
kostnader, finansiella kostnader och avskrivningar, ökade med 109 mnkr eller 3,6 %. De 
externa intäkterna, dvs verksamhetens intäkter, skatteintäkter, statsbidrag och utjämning 
samt finansiella intäkter, ökade med 214,7 mnkr eller 6,5 %. 

Finansnetto 

Staden redovisar ett positivt finansnetto med 2,3 mnkr (187,2 mnkr). Finansiella intäkter 
uppgår till 33 mnkr (207,3 mnkr). I finansnettot ingår borgensavgift från koncernen 
Sundbybergs stadshus AB på 3,8 mnkr (9,7 mnkr). Borgensavgiften är väsentligt lägre 2020 
till följd av att den från 2020 räknas på nyttjat borgensutrymme inte beviljat borgens-
utrymme. De finansiella intäkterna utöver borgensavgift är i huvudsak utdelning från 
Norrenergi AB på 15 mnkr och återbäring från Kommuninvest. De finansiella kostnaderna 
uppgår till 30,7 mnkr (20,1 mnkr) och består av finansiell del av stadens pensionskostnad, 
6,2 mnkr (6,1 mnkr) och indexuppräkning av medfinansieringsbeloppen till Tvärbanan och 
Mälarbanan. 

Finansiering, ekonomisk ställning och kassaflöde 

Materiella anläggningstillgångar 

De materiella anläggningstillgångarna i form av byggnader, mark, inventarier och maskiner 
uppgick vid årets slut till 3 537,9 mnkr (3 081,7 mnkr). En ökning under året med 456,2 
mnkr. 

Finansiella anläggningstillgångar  

De finansiella tillgångarna minskar med 14 mnkr. Från 1 035,7 mnkr till 1 021,7 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. Likviditeten är i stort 
sett oförändrad. Vid årets slut fanns 0,3 mnkr (0,2 mnkr) i likvida medel. 
Kommunkoncernen har en checkkredit på 700 mnkr, varav stadens andel är 450 mnkr. 
Krediten har inte nyttjats under året. 
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Långfristiga skulder 

Kommunkoncernen har en långfristig låneskuld på 1 700 mnkr (1 800 mnkr) en minskning 
med 100 mnkr. Stadens 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 3 261,8 mnkr vilket är 768,3 mnkr mer än förra året. 
Borgensåtagandet har minskat till Sundbybergs stadshus AB med 1 000 mnkr och ökat med 
1 770,6 mnkr till Fastighets AB Förvaltaren. 

Soliditet  

Soliditeten i kommunkoncernen uppgår till 64 % (63 %). Av stadens balansomslutning på 
4 827,6 mnkr (4 413,0 mnkr) uppgår det egna kapitalet till 3 259,3 mnkr (3 077,2 mnkr), 
vilket innebär en soliditet på 68 % (70 %). Soliditeten visar hur stor del av tillgångarna som 
finansierats med egna medel. Nyckeltalet beskriver den långsiktiga betalningsförmågan och 
är beroende av resultatutvecklingen och förändringen av tillgångarna. Soliditeten inklusive 
pensionsförpliktelse (pensionsskuld intjänad före 1998) är 55 % (56 %). 
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Fem år i sammandrag 

  2020 2019 2018 2017 2016 

KOMMUNKONCERNEN      

Årets resultat (mnkr) 392,5 176,2 588 1 144 213,8 

Eget kapital (mnkr) 6 487 6 095 5 774 5 173 4 033 

Soliditet (%) 64 63 58 51 44 

Investeringar netto (mnkr)  742 593 718 769 

Långfristig låneskuld 2 004 2 058 2 693 3 665 3 581 

STADEN      

Befolkning, per 31 dec 52 801 52 414 50 564 49 424 47 750 

Antal tillsvidareanställda 2 175 2 203 2 125 2 065 2 032 

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 

Kommunens skattekraft i andel av rikets skattekraft (%) 115 113 112 109 109 

Skatteintäkter (mnkr) 2 538 2 443 2 280 2 112 1 946 

Generella statsbidrag och utjämning (mnkr) -25 -145 -35 67 144 

Skatteintäkter, inklusive utjämning (mnkr) 2 513 2 298 2 245 2 178 2 089 

Verksamhetens intäkter (mnkr) 778 604 738 728 651 

Verksamhetens kostnader inklusive avskrivningar (mnkr) -3 111 -3 013 -2 935 -2 733 -2 694 

Verksamhetens nettokostnader (mnkr) -2 333 -2 409 -2 197 -2 004 -2 043 

Årets resultat; före extraordinära poster (mnkr) 182 76 127 236 64 

Årets resultat; exkl. jämförelsestörande poster (mnkr) -69 15 -79 44 -6 

Investeringsvolym (mnkr) 515 342 266 359 272 

Självfinansieringsgrad på reinvesteringar (%) 20,0 37,3    

Skuldsättningsgrad (%) (skulder exklusive avsättningar / 
tillgångar) 

26 23 24 24 30 

Rörelsekapital (mnkr) (omsättningstillgång - kortfristiga 
skulder) 

-889 -658 -570 -484 -574 

Långfristig låneskuld 79,3 77,2 203,3 199,8 216,7 

Soliditet I (%) (eget kapital / tillgångar) 68 70 70 70 64 

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

55 56 54 53 47 

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

93 105 98 92 98 

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

103 107 107 101 101 

Raderna eget kapital, soliditet och långfristig låneskuld är justerade avseende år 2019 på grund av ändrad 
redovisningsprincip för investeringsbidrag. 
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3.2 Den kommunala koncernen 

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

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

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

Organisationsschema över Sundbybergs stad 

 

  

  

Ovanstående organisationsschema omfattar den kommunala organisationen med nämnder 
och helägda bolag samt de delägda bolag, kommunalförbund, stiftelser och väsentliga privata 
utförare av välfärdstjänster. De privata utförare som tagits upp här omfattar de som utfört 
tjänster för mer än 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 1/3-del av bolaget. 

Nämndernas och bolagens verksamheter och ekonomi beskrivs i egna avsnitt i 
årsredovisningen. 

3.3 Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning 

Sundbybergs stad är fortsatt i en expansiv fas, om än befolkningstillväxten stannar av rejält 
jämfört med de senaste åren. Stadsutvecklingsområdena, såsom nya stadskärnan, 
utbyggnaden av tvärbanan genom Rissne och Västra Ursvik fortgår liksom utbyggnaden av 
bostadskvarter och allmänna ytor i Västra Ursvik. Stadens allmännyttiga bostadsföretag 
Fastighets AB Förvaltaren fortgår med sin upprustning och modernisering i beståndet och 
utvecklar nya fastigheter och lokaler. SAVAB är en viktig del i samhällsutbyggnaden och det 
är framöver viktigt att både följa stadens fortsatta ekonomiska utveckling såväl som bolagens. 
Utifrån ett medborgarperspektiv så likställs betalning av kommunalskatt med kommunala 
avgifter för t ex vatten och avfall. Det kommer därför vara viktigt att balansera såväl skatte- 
som avgiftsintäkter mot kommande kostnadsutveckling. Kommunkoncernen har en stark 
balansräkning sett till tillgångssidan. Dock så är det av största vikt att också balansera 
utbyggnaden i kommunala anläggningar och fastigheter med hur dessa kan finansieras. 
Tillgångarna binds i anläggningstillgångar och de är i många stycken inte av sådan karaktär 
att de går att avyttra, som t ex infrastruktur såsom gator, parker och VA-anläggningar. 

Investeringsverksamheten är fortsatt omfattande och kommer att vara så under många år 
framöver. De resultat som kommunkoncernen genererar behöver därför vara på en hög nivå 
framöver för att undvika en alltför hög belåningsgrad. Med en hög resultatnivå får i detta 
sammanhang menas det överskott som verksamhetens nettokostnader exklusive 
stadsutvecklingsprojektens poster genererar efter finansieringen med skatteintäkter och 
utjämning netto. Staden har där utmaningar i att fortsatt pressa ned kostnadsutvecklingen 
och möta den alltmer belastande kostnadsutjämningen. Sundbyberg avviker från 
genomsnittet vad gäller framförallt andelen äldre vilket gör att staden måste betala 
kostnadsutjämningsavgift till landets kommuner med en, i det här sammanhanget mindre 
gynnsam struktur. 

Årets resultat innefattar också ökade generella statsbidrag till följd av pågående pandemi. 
Det har ju dels för att kompensera ett tapp i skatteintäkterna dels för ökade kostnader i 
verksamheterna. Netto är detta ändå ca 88 mnkr i tillskott för året. 

 

Finansiella risker och riskhantering 

Kommunfullmäktige har under 2020 uppdaterat stadens policy om medelsförvaltning och 
borgen samt policy för kapitalförvaltning (av medel avsatta för att täcka del av 
pensionsåtagandet). Policyn om medelsförvaltning har till syfte att ge vägledning för den 
finansiella verksamheten inom staden. De helägda bolagen berörs av denna policy i de 
koncerngemensamma frågorna så som likviditetshanteringen genom koncernkontot, 
checkkrediten och stadens borgensåtagande. De helägda bolagen ansvarar för sina 
ekonomiska resultat, inklusive finansnettot, fullt ut och har därför handlingsfrihet att fatta 
beslut i finansiella frågor som tex räntebindning, kapitalbindning, val av låneinstrument och 
tidpunkt för upptagande av lån. Styrelsen i de helägda bolagen ska därför upprätthålla en 
egen finanspolicy i dessa frågor. Ändringarna som har skett under året är dels justering i 
borgensbelopp men framförallt hur borgensavgiften ska beräknas. Den ska nu beräknas varje 
tertial och ska marknadsvärderas för bolagskoncernen Sundbybergs stadshus AB. Det är 
framförallt Fastighets AB Förvaltaren som detta berör. 

Justeringarna under året vad gäller policy för kapitalförvaltning avser att det införs en 
begränsning i att placering av stadens medel inte får göras i företag som huvudsakligen 
investerar i fossil energi (mer än 6 procent av omsättningen). 
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Staden har i dagsläget inga externa lån. Koncernen Sundbybergs stadshus AB har externa och 
har definierat risker enligt följande: 

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 74 procent av lånevolymen räntesäkrade vilket 

innebär att endast 26 procent av lånevolymen påverkas av ändringar i marknadsräntan. Per 

den 31 december 2020 uppgick bolagskoncernens räntebärande skulder till 1 600 (1 700) 

mnkr 

Vid en ögonblicklig förändring av marknadsräntan med 1 procentenhet från och med 
balansdagen den 31 december 2020, antaget allt annat lika, skulle räntekostnaden påverkas 
med 4,2 mkr under den närmaste 12-månadersperioden. Om koncernen däremot haft en helt 
rörlig ränta skulle räntekostnaden påverkas med -/+16 mkr. 

Finansieringsrisk 

Koncernens finansieringsrisk avser risken att nödvändiga krediter, dels nya krediter och 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 och 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 2020 uppgick tillgängliga likvida medel till 570 (804) mnkr och 

tillgängliga outnyttjade kreditfaciliteter till 1 250 (1 250) mnkr: totalt 1 820 (2 054) mnkr. 

Norrenergi AB har långfristiga lån på 300 mnkr, varav 100 mnkr motsvarar Sundybergs 
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. 
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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 239,2 
mnkr (233,6 mnkr). Marknadsvärdet har ökat med 5,6 mnkr jämfört med föregående år. 
Från och med 2019 redovisas finansiella anläggningstillgångar till marknadsvärde i stället för 
till anskaffningsvärde. 

Stadens totala pensionsförpliktelser tillsammans med Koncernen Sundbyberg Stadshus ABs 
ansvarsförbindelse, som återstår att finansiera efter avdrag för kapitalförvaltningen, uppgår 
till 2 284,9 mnkr (2 312,7 mnkr). Konsolideringsgraden, dvs den andel av 
pensionsförpliktelser som täcks av medel i egna förvaltade pensionsmedel, är per den 31 
december 2020 25,9 procent. 

I bolagskoncernen finns ett totalt pensionsåtagande motsvarande 1 600 mnkr (1 646 mnkr) 
via Fastigo. 

 

Kapitalförvaltning (mnkr) Marknadsvärde 2020 Marknadsvärde 2019 

Räntebärande 165,2 160,1 

Svenska aktier 66,1 65,7 

Utländska aktier 7,9 7,7 

Nedskrivning   

Summa 239,2 233,6 

Pensionsåtagande (mnkr) 2020 2019 

Avsättning 326,4 299,7 

Ansvarsförbindelse staden 597,7 600,6 

Ansvarsförbindelse Koncernen Sundbybergs Stadshus AB  1 600,0 1 646,0 

Placerade medel -239,2 -233,6 

Återlånade medel 2 284,9 2 312,7 

Aktualiseringsgrad i procent 96% 96% 

 

Samhällsekonomisk utveckling 

Den ekonomiska utvecklingen under 2020 har inte varit sig lik andra år. Vissa branscher har 
tvingats hålla näst intill stängt, på grund av brister med leveranser eller på grund av covid-19 
restriktioner, medan andra har blomstrat. Globalt ställer många länder sitt hopp till 
vaccinationerna som påbörjats, främst i i-länderna, även om länder som räknas som fattiga 
också börjar ta del av vaccindoser. Vaccinen ses som av de viktigaste parametrarna för en 
framtida positiv ekonomisk utveckling. 

BNP för 2020 sjönk med -2,2 procent främsta orsaken till den ekonomiska tillbakagången är 
de samhällsekonomiska följderna av covid-19. Exporten ökade under året, liksom importen. 
Sveriges export bidrog till ett mindre fall av BNP-tillväxten, då exporten ökade. 

Trots låga prognoser för tillväxt av skatteunderlaget så spås skatteunderlaget hamna på +1,7 
procent under 2020. 

Priserna på bostäder, framför allt villor och radhus i storstadsregionerna, har ökat mycket 
under 2020. Efterfrågan på närhet till natur och egen tomt tros vara en av orsakerna. 
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Arbetslösheten steg under året och landade på 8,3 procent för 2020 (jmf 6,8 % 2019). Lika 
stor andel kvinnor som män var arbetslösa. Unga personer och utrikes födda uppvisar de 
största sysselsättningstappen. 

Hushållens reala disponibla inkomster ökade med 2,5 procent jämfört med fjärde kvartalet 
2019. Under flera år har konsumenternas beställningssätt förändrats. Allt större andel av 
svenskarna betalar med Swish. Samtidigt minskar andelen som betalar med kontanter enligt 
en känt som Riksbanken låtit göra under 2020. Antalet köp med kort ligger på samma nivå 
som de senaste 5 åren. Förändring har också skett i vad svenskarna handlar, framför allt 
under 2020. Allt färre flygresor och charterresor köps, men konsumtionen av livsmedel och 
produkter för hemmarenoveringar och hemelektronik ökar. Under 2020 ökade hushållens 
konsumtionslån, dvs lån utan pant. I snitt har dessa lån ökat med 7 procent per år under de 
senaste 10 åren. 

Kommunernas preliminära resultat uppgår till 30,0 miljarder kronor för 2020. Det var en 
förbättring med 22,9 miljarder kronor jämfört med 2019. Verksamhetens nettokostnad 
ökade med 6,7 miljarder kronor, men kompenserades av en kraftig ökning av generella 
statsbidrag och utjämning som ökade med 26,0 miljarder kronor. Det beror främst på den 
stora ökningen av generella statsbidrag som utbetalats på grund av coronapandemin. 

 

Vad ser vi framöver? 

Sveriges Kommuner och Regioners (SKR) prognos för helåret 2021 är mycket osäker och de 
tror på konjunkturell balans år 2024. Hur fort och framgångsrikt som programmen av 
massvaccinering kommer att gå/lyckas, för enskilda länder eller globalt, får väldigt stor 
betydelse för den ekonomiska utvecklingen framöver. Förseningar i vaccineringen eller 
leveranser av vaccin utgör en stor påverkan på både ekonomiska prognoser och den globala 
ekonomins utveckling. Länders inhemska ekonomi, inte minst de värst drabbade 
tjänstesektorerna kommer onekligen att gynnas av den ”inhemska vaccineringen”, dämpad 
smittspridning och mildrade restriktioner. 

SKR gör bedömningen att vaccineringen i Sverige kommer hålla tidplanen och reviderar 
därför upp den ekonomiska prognosen för 2021. Det finns dock utmaningar med 
sysselsättning och efterfrågan inom den svenska tjänstesektorn vilken har stor betydelse för 
sysselsättningen. 

Krispolitiken med stödåtgärder och insatser för att minska de ekonomiska effekterna för 
Sverige anses vara bidragande till den så tidiga och kraftiga återhämtningen. Men medaljens 
baksida är att betydande ”åtstramningar” också väntar när stimulanser ska avslutas någon 
gång, kanske redan 2021. Sällan tidigare har omfattningen av stimulans och krockkuddar i 
länders ekonomier varit så stor. Det gör att det är än svårare att förutse hur ekonomin 
reagerar när stödåtgärderna tas bort ett efter ett och kvar blir länders höga offentliga 
skuldsättning, där flera europeiska länders skuldsättning är över 100 procent av landets BNP. 

SKR skriver i senaste Macronytt 1/2021; Utrymmet för centralbanker att ”styra utifrån sina 
inflationsmål” kan i någon mening begränsas om ”delar av världen inte längre klarar ett 
högre ränteläge”. Detta talar för ”lägre räntor längre”, som är en gammal slutsats vid det här 
laget. 

Den tidigare förutspådda starka BNP-tillväxten är idag osäker, men spås kunna ta fart igen 
efter denna konjunkturella nedgång, i slutet av 2024. Fram tills dess prognosticerar SKR en 
genomsnittlig arbetslöshet på ca 8 procent. 

Skatteunderlagets tillväxt spås trots lågkonjunktur att växa, i ungefär samma svaga takt som 
under 2018-2020. 
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För Sundbybergs del så kommer en svagare skatteunderlagstillväxt påverka skatteintäkterna 
och därmed finansieringen av verksamheten. En större utmaning är om befolkningstillväxten 
mattas av, då det slår direkt på statsbidragen för eftersläpningseffekter för en snabbt växande 
befolkning, som ingår i det kommunala utjämningssystemet. För 2021 beräknas staden inte 
erhålla något bidrag för eftersläpningseffekt. Framtiden är osäker kring just denna del. 
Kommande befolkningsprognoser kan ge en indikation på ombefolkningstillväxten kommer 
bli så pass stor att staden erhåller eftersläpningsbidrag. Skatteunderlagets utveckling och 
befolkningstillväxten blir därför viktig att följa under året och inför kommande planperiod 
2024-2028. Utvecklingen av sysselsättning och arbetslöshet för stadens invånare är också 
viktigt att följa nogsamt. 

 

Befolkningsutveckling 

År 2020 visar på ett trendskifte i stadens befolkningstillväxt. Staden har fortsatt 
befolkningstillväxt, men på betydligt lägre nivå än under tidigare år. Under året växte staden 
med 387 nya invånare och vid årets slut hade staden 52 801 invånare. Det motsvarar en 
ökning med 0,7 procent, vilket är lägre än föregående år (3,7 procent). Stadens befolkning 
har vuxit de senaste 15 åren, den genomsnittliga tillväxten de senaste 5 åren är 2,8 procent. 
(2019: 3,52). 

 

Könsfördelningen är jämn bland stadens invånare, 50,4 procent är män och 49,6 procent är 
kvinnor. 

Befolkningsförändringarna under 2020 skiljer sig från föregående år. Det var fler som 
flyttade ut från staden än in, vilket är den största förklaringen till den lägre 
befolkningstillväxten 2020. Antalet utrikes inflyttningar var dryga hälften mot åren innan. 
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 året och för perioden 
2010-2020 hade 2020 flest utflyttningar. Många av utflyttande invånare flyttade till 
kommunerna Sollentuna, Norrtälje, Vaxholm eller Täby. År 2010 flyttade 9,0 procent av 
befolkningen ut från kommunen till annan kommun i länet, samma siffra 2020 var 11,53 
procent. På samma sätt har andelen som flyttar ut till övriga kommuner i riket ökat. Värt att 
hålla i minnet är att antalet i sig har ökat då befolkningstillväxten varit kraftig de senaste 15 
åren. Årets befolkningsökning består främst av nyfödda. 

Året 2020 var ett sorgset år där stadens invånare, liksom rikets invånare, haft en något högre 
dödlighet än snittet under de senaste 3 åren. Andelen av stadens invånare som dog under 
2020 utgjorde 0,7 procent, vilket är samma nivå som för åren 2011-2015. Snittet för de tre 
senaste åren är att 0,61 procent av befolkningen avlider. 

Andelen unga i grundskoleålder, 6-15 år, var vid årets slut på lägre nivåer än tidigare, cirka 
13,6 procent (2019; 16,9 procent) av totala befolkningen, med en ökningstakt på ca 4,6 
procent de senaste 5 åren (2019; 6,5 procent). Ungdomar i gymnasieålder, 16-18 år, utgör lika 
andel av stadens befolkning som de senaste åren, kring 2,4 procent. Tillväxttakten i denna 
grupp är något lägre, 2,6 procent under 2020. 
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Region Stockholms befolkningstillväxt var under 2020 0,62 procent, vilket var 3-4 gånger 
längre än de senaste 5 årens befolkningstillväxt. 

Antalet invånare per 1 november ligger till grund för stadens skatteintäkter och det 
kommunala utjämningssystemet.  Den 1 november bodde 52 667 invånare i staden. Det är en 
ökning med 569 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 slår till och påverkar staden faktiska intäkter. 

 

Bostads- och arbetsmarknad 

Bostadsbyggandet 

Staden arbetar aktivt och målmedvetet för att bidra till bostadsförsörjningen i regionen. Det 
blir idag fler bostäder tillgängliga är tidigare, men eftersom bostäderna ofta är nybyggda är 
den månatliga kostnaden ofta högre än för äldre bostäder vilket gör att vissa grupper ändå 
har svårt att få bostad. Hur efterfrågan på bostäder i flerbostadshus kommer att utvecklas 
och eventuellt påverkas av pandemins effekter på människors behov, samhällsekonomisk 
utveckling med mera är idag mycket svårt att förutspå. Det finns studier som tyder på att 
människan nu i pandemitider i större utsträckning söker sig till skog, natur och boende med 
det i sin närhet. 

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. 

Under 2020 färdigställdes 884 bostäder. Stadens bostadsbestånd har stor andel 2 rum med 
kök och under 2020 förstärktes den bilden, men även mycket små tvåor för en 
personshushåll byggdes. 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. Förutom att det påverkar hur många som kan bo i en bostad så påverkar 
detta också vem som flyttar in, och ger avtryck i stadens befolkningsstruktur, kommunala 
utjämningssystem och behov av förskolor, skolor och annan kommunal service. Det gör också 
att befolkningsprognoserna blir mer osäkra. 
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Under 2019 färdigställdes 3 961 bostäder i Stockholms län och av dessa var 46,0 procent två 
rum och kök. Endast 1,8 procent var en bostad med 5 rum och kök eller större. och 11,9 
procent av bostäderna var fyra rum och kök eller större. Statistiken för 2020 är ännu inte 
färdigställd, men utvecklingen tyder på samma mönster för nyproducerade bostäder även för 
2020. 

Under 2020 gavs startbesked för 313 nya bostäder i staden, byggnationen ska enlig 
regelverket påbörjas inom 2 år. 

(Källa: Sundbybergs stad och SCB) 

 

Arbetsmarknad 

Redan under våren var arbetsmarknaden orolig. Under året steg arbetslösheten i riket med 
0,6 procent och Stockholmsregionen med 1,3 procent. I Sundbyberg ökade arbetslösheten 
med 1,3 procent (dec-19 till dec -20). Arbetslösheten steg mer för stadens män än för 
kvinnor. Andelen av stadens arbetslösa invånare som deltar i program för aktivitetsstöd är 
färre än i riket och fler kvinnor än män deltar i sådana program. 

Andelen invånare som förvärvsarbetar* sjönk marginellt under 2019 till 81,8 procent (81,9 
procent 2018) (Källa SCB). Männen arbetar i större utsträckning, 82,7 procent, än kvinnorna, 
80,8 procent. Stadens invånare arbetar i större utsträckning än länet i snitt, där 80,0 procent 
arbetade under 2019. 

*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. 
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3.4 Händelser av väsentlig betydelse 

I detta avsnitt redovisas beslut fattade i respektive nämnd/styrelse och koncernen 
Sundbybergs stadshus AB och händelser antingen kopplade till dessa eller andra väsentliga 
händelser som skett under året. Den enskilt största händelsen som haft påverkan på 
verksamheten är föga förvånande den pågående pandemin. 

Kommunstyrelsen 

Väsentliga beslut 

• Sundbybergs stads policy för kapitalförvaltning har ändrats. Enligt den reviderade 
policyn ska staden inte placera pengar i verksamhet som kretsar kring fossil 
energi. Max fem procent av omsättningen får komma ifrån sådan verksamhet 

• Sundbyberg stads policy för medelsförvaltning och policy har reviderats 

• Beslut om ny bank för staden och de helägda bolagen, från Handelsbanken till 
Nordea 

• Samråd har genomförts och beslut om yttrande avseende förslag till gemensam 
avfallsplan 2021-2032 för kommunerna Danderyd, Järfälla, Lidingö, Sollentuna, 
Solna, Sundbyberg, Täby, Upplands Väsby och Vallentuna har fattats 

• Beslut i kommunfullmäktige om stadens krisberedskapsplan fattades i februari 

• Beslut om stadens kommunikationspolicy 

• Beslut om ny organisation för stadsledningskontoret fr o m januari 2020 

• Beslut i krisledningsnämnden om ett särskilt "åtgärdspaket" riktat till näringslivet 
i Sundbyberg, för att stötta dem under svåra förhållanden till följd av covid-
pandemin 

• Beslut om förbättrad säkerhet i stadshuset genom ett antal åtgärder 

• Strategi för ett hållbart Sundbyberg som är stadens sätt att ta hand om målen i 
Agenda 2030 har remitterats till nämnderna 

• Nytt uppdragsavtal mellan staden och Lokalfastigheter har beslutats i 
kommunfullmäktige och bolagets styrelse 

• Beslut om att inrätta en innovationsfond fattades av kommunfullmäktige i 
december 

• Kommunfullmäktige har fattat beslut som möjliggör deltagande på distans vid 
fullmäktiges och nämndernas sammanträden (med vissa undantag) från hösten 
2020 och stadsledningskontoret tillsammans med samhällsbyggnads- och 
serviceförvaltningen har arbetat tillsammans för att skapa förutsättningar för 
genomförande i praktiken 

•  

Väsentliga händelser 

Den mest väsentliga händelsen som har påverkat verksamheten under perioden är utbrottet 
av covid-19. Flertalet medarbetare har i stor utsträckning arbetat på distans under året. 
Andelen fysiska möten har minimerats och har i stor utsträckning ersatts med möten via 
digitala verktyg. Vissa planerade aktiviteter som fysiska workshops har dock utgått och andra 
aktiviteter har flyttats fram. 

För att stödja övriga verksamheter har förvaltningen fått prioritera ned utvecklingsarbete för 
att i stället hantera och stödja staden i arbetet med pandemin. 

I Sundbyberg har krisledningsnämnden sammankallats tre gånger under året för att hantera 
frågor som rör pandemin. 

I arbetet med internkontroll har de flesta av kommunstyrelsens planerade kartläggningar har 
blivit försenade på grund av Corona-pandemin men merparten har ändå genomförts innan 
årets slut. 
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Även kommunstyrelsens grunduppdrag har påverkats av covid-19. Prioriteringar och 
omprioriteringar har gjorts under hela perioden vilket påverkat stadsledningskontorets 
förmåga att stödja stadens övriga verksamhet i samma omfattning som tidigare. 

Övriga väsentliga händelser: 

• Bankbytet som skedde i maj påverkade alla medarbetare i staden 
 

• Kommunstyrelsens nya reglemente började gälla från och med januari 2020 och det 
har i delar medfört förenklade rutiner vid remittering och expediering 

 

• Arbete med uppgradering av det stadsövergripande ärende- och 
dokumenthanteringssystemet har pågått under hela året 

 

• Under sommaren startades forumet operativ samverkansgrupp (OPSAM) för 
trygghetsfrågor har fungerat väl och utvärderas hur det ska fortgå framgent 

 

• Ledarutvecklingsprogrammet (Utvecklande Ledarskap, UL) har efter sommaren 
återupptagits efter att ha pausats med anledning av covid-19 

 

• De centrala parternas besked om att senarelägga avtalsrörelsen för vissa 
avtalsområden påverkade majoriteten av stadens medarbetare 

 

• Fullmäktige har från och med hösten 2020 helt papperslösa sammanträden 

• Textning har införts för fullmäktiges sammanträden ”on demand”, det vill säga 
sändningar från fullmäktiges sammanträden som kan ses i efterhand 

 

 
Grundskole- och gymnasienämnden 

Väsentliga beslut 

• Förvaltningschefen har fått delegation från nämnd att fatta beslut för att kunna 
organisera och anpassa verksamheterna under rådande situation med covid-19. 

• Under mars månad beslutade förvaltningschef, på delegationen av nämnden, att S:t 
Martins gymnasium övergår till distansundervisning enligt regeringens 
rekommendation. 

• Skolverket beslutade att ställa in alla nationella prov för årskurs 3, 6 och 9 under 
2020. 

• Grundskole- och gymnasienämnden har beslutat att inte genomföra en egen 
brukarundersökning fortsättningsvis utan istället använda resultatet från 
Skolinspektionens skolenkät. 

 

Väsentliga händelser 

• Marie Nyhed är tillförordnad verksamhetschef för grundskolan då tidigare 
verksamhetschef, Monica Vesterlund Olsson avslutade sin tjänst under sommaren. Ny 
verksamhetschef för grundsärskola och gymnasieskola är Mattias Boström. 

• Gymnasieskolan hade under höstterminen distansundervisning för delar av 
verksamheten för att senare övergå till distansundervisning helt. 
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Förskolenämnden 

Väsentliga beslut 

• Förvaltningschefen har fått delegation från nämnd att fatta beslut för att kunna 
organisera och anpassa verksamheterna under rådande situation med covid-19. 

Följande väsentliga beslut har fattats med anledning av covid-19. 

• Öppna förskolan har i perioder hållits stängd. Öppettider och arbetssätt har sedan 
anpassats 

•  Arbetssätt och metod för att fördela resurser mellan och inom förskolorna har 
anpassats för att säkerställa utbildningen och förhindra smittspridning 

• Tillsyn av enskilda förskolor som var planerade under 2020 har inte genomförts i den 
utsträckning som planerat 

• Ekbackens förskola har avvecklats under året till följd av projektet Sundbybergs Nya 
stadskärna. Förskolan låg i anslutning till den tänkta västra tågtunnelmynningen och 
berördes av byggarbetena. 

• Hösten 2020 startades två nya kommunala förskolor upp i staden, Backen i Rissne 
med plats för 120 barn och Freden i Hallonbergen med plats för 120 barn. Tidigare 
finns beslut tagna på att lämna lokalerna i Eddagård, och de barnen flyttas till 
Backens förskola. I samband med den förändringen fanns det möjlighet att säga upp 
en av de minsta förskolelokalerna i staden, Sleipner. De barnen erbjöds placering på 
Backens förskola. 

• Under året har möjligheter setts över för att flytta Språkförskoleavdelningen Blixten 
till en större förskola. Syftet med förändringen är att stärka den integrerade 
språkförskoleavdelningen. Verksamheten flyttade i augusti -20 till Backens förskola. 

• För att bättre möta stadens behov och den efterfrågan som finns på verksamheten har 
en omorganisering av dagbarnvårdarna till en egen gemensam enhet skett. Det bidrar 
till en mer flexibel organisation och ger bättre förutsättningar för en budget i balans. 

Väsentliga händelser 

• Verksamhetschef för förskola har avslutat sin tjänst vid årsskiftet. Ny 
verksamhetschef är rekryterad och tillträder i mars 2021. 

 

Äldrenämnden 

Väsentliga beslut 

Tidigt under året drabbades världen av en snabbt växande pandemi som nådde Sverige med 
full kraft i februari 2020. Detta katastrofläge fick snabbt förvaltningen att ställa om sin 
verksamhet för att möta nya krav och utmaningar. En nybildad förvaltningsledd 
krisledningsgrupp på förvaltningen styrde snabbt upp en organisation som kunde garantera 
såväl personalförsörjning som tillgång till adekvat skyddsutrustning. En viktig uppgift var 
också att tillse att alla verksamheter följde aktuella riktlinjer från Folkhälsomyndigheten och 
Vårdhygien.  

Även kvalitetssäkring av följsamhet till basala hygienrutiner var en väsentlig del för att 
hindra vidare smittspridning. Förvaltningen fick mycket gott stöd av andra förvaltningar i 
staden, speciellt gäller detta försörjning av skyddsutrustning och kommunikation. Stadens 
ledord "Tillsammans och Nytänkande" fick ny innebörd! 

Flera personer på särskilt boende avled till följd av pandemin. Samtidigt minskade 
efterfrågan på äldreboendeplats och inte förrän mot slutet av hösten vände trenden och 
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ansökningar om plats på särskilt boende ökade.  

 

På nämndens uppdrag inledde förvaltningen under senare delen av året dialog med LOU 
upphandlade boendet Ekhöjden om att stänga en avdelning eftersom antalet tomma platser 
varit högt under året och platserna inte varit möjliga att belägga. En överenskommelse slöts 
och Ekhöjden minskade sina platser med 13 till totalt 65 platser från den 1 januari 2021. Även 
en obalans i efterfrågan på hemtjänstinsatser uppstod och volymerna avvek från 
utgångspunkt innan pandemiutbrott. 

 

Väsentliga händelser 

Då pandemins utveckling är svår att bedöma kan därför inte en långsiktig planering för 
personalreduktion göras. Ute i verksamheterna har enhetscheferna under året i möjligaste 
mån försökt anpassa personaltätheten efter beläggningsgrad genom att inte tillsätta lediga 
tjänster och inte i onödan ersätta andra personalluckor. 

Det är dock viktigt att framhålla att alla medarbetare under en lång tid varit mycket pressade 
och under svåra förhållande ändå kunnat upprätthålla en god omvårdnadskvalitet. Att inom 
utförarenheten i detta läge avisera personalinskränkningar skulle sannolikt fungera 
kontraproduktivt och på sikt kunna äventyra patientsäkerheten. 

I resultatet för 2021 ingår statsbidrag för merkostnader för tiden februari-november 
orsakade av pandemin samt för sjuklönekostnader om 14,3 mnkr totalt. Regeringen har 
aviserat om att de merkostnader hänförbara till pandemin som belastat december månad kan 
komma att ersättas och då betalas ut under 2021. 

I december nåddes förvaltningen av ett mycket glädjande besked. Alla personer som jobbar 
inom äldreomsorgen i Sundbyberg, såväl i egen regi som hos privata entreprenörer, utsågs 
till "Årets Sundbybergare"! En del av motiveringen till priset löd: Mitt i osäkerheten och allra 
närmast denna grupp försvagade och utsatta människor fanns hela tiden en grupp 
medarbetare som fortsatte att gå hem till de äldre, vare sig det handlade om hemtjänst eller 
särskilda boenden. Som har visat på ett otroligt engagemang och en oerhörd uthållighet 
och flexibilitet under den extraordinära situation som pandemin innebär. Som har jobbat 
tillsammans och gjort ovärderliga insatser för våra äldre sundbybergare. 

 

Social- och arbetsmarknadsnämnden 

 

Väsentliga beslut 

• Beslut om en justering av organisationen. Behov inom förvaltningen för att öka 
effektivitet och tydlighet. Verksamheter har flyttats mellan avdelningarna, en ny 
öppenvårdsenhet för barn och ungdom har införts och en enhet, barn och ungdom, 
har delats. 

• Organisationen har förstärkts med fler medarbetare. Fortsatt ökning av volymer inom 
barn- och ungdomsområdet och ökade volymer inom ekonomiskt bistånd. 

• Beslut att införa automatisering inom försörjningsstöd. 

• Ändring av delegationsordningen. Ger en effektivare handläggningsprocess i syfte att 
fokusera på uppföljning av insatser för att säkerställa kvaliteten, att insatsen är rätt 
och omfattningen adekvat. 

• Avveckling av boende för ensamkommande barn i transit samt omställning av 
stödboende för ungdomar på grund av kraftigt minskade volymer av 
ensamkommande barn. 

• Start av ny servicebostad enligt LSS på Skidbacken. Ett ökat behov av platser i 



Sundbyberg stads årsredovisning 2020    
 25 

servicebostäder; möjlighet till effektivisering genom start av ny servicebostad. 

• Uppsägning av avtal med måltidsleverantör på grund av kvalitetsbrister. 
Leveranserna har tagits över av måltidsservice. 
 

• Övergång till nytt verksamhetssystem inom vuxenutbildningen. Behov av ytterligare 
statistikunderlag vilket föranledde upphandling av nytt verksamhetssystem. 

• Uppsägning av avtalen med de externa aktörerna inom arbetsmarknadsinsatser den 1 
februari, avslutning den 31 juli. 

• Beslut att införa tjänsten Säkra digitala möten för att kunna genomföra digitala 
möten med kommuninvånare, brukare, samarbetspartners, chefer och medarbetare 
på ett sekretessäkert sätt. Tjänsten införs i januari 2021 efter ett intensivt 
förberedelsearbete under hösten 2020. 

• Gemensam DUA-överenskommelse (Delegationen för unga och nyanlända till arbete) 
tillsammans med Arbetsförmedlingen och de övriga kommuner som är knutna till 
samma kontor (Ekerö, Järfälla, Solna, Sundbyberg och Upplands-Bro). 

 

Kultur- och fritidsnämnden 

 

Väsentliga beslut 

• För att snabbt kunna fatta beslut om temporära stängningar av verksamheter och 
tillfälligt ändra taxor och avgifter med anledning av coronapandemin har 
beslutanderätten för detta delegerats till förvaltningschef. Beslutet omfattar inte 
rätten att stänga bägge biblioteken samt att ändra taxor och avgifter av större 
ekonomisk karaktär (KFN-0037/2020). 

• Kultur- och fritidsnämnden beslutade att ställa in Gräddö sommarkollo 2020 samt att 
ge förvaltningen i uppdrag att istället utöka utbudet av sommarlovsaktiviteter i staden 
i samarbete med föreningslivet. Nämnden beviljade sammanlagt 916 337 kronor i 
extra sommarlovsbidrag. Nämnden utökade tillfälligt delegationen till 
förvaltningschef och ordförande för detta men de flesta lovbidrag beslutades av 
nämnden. 

• Kommunfullmäktige fattade i maj beslut om att hyra in Bristollokalen från 1 juli 2020 
till 30 september 2024. I anslutning till det beslutet fattade kultur- och 
fritidsnämnden den 16 juni beslut att teckna ett upplåtelseavtal med föreningen 
Kulturscen Bristol för samma tidsperiod för fortsatt kulturverksamhet i lokalen. 

• Kultur- och fritidsnämnden fattade den 19 november beslut om revidering av taxor 
och avgifter för inträde till Sundbybergs simhall. 

• Kultur- och fritidsnämndens ordförande fattade på delegation från nämnden beslut 
om tillfällig stängning av allmänhetens tillträde till Sundbybergs simhall med 
anledning av covid-19 pandemin. Beslutet gäller från och med den 21 november och 
tillsvidare så länge Folkhälsomyndighetens skärpta allmänna råd för Stockholms län 
gäller. 

• Nämnden fattade i december beslut om att godkände ett avtal med Sundbybergs 
Tennisklubb gällande investering, anläggande och drift av padelbanor. 

• Nämnden har beslutat att aktivitetsbidrag till föreningar för höstterminen 2020 
baseras på siffrorna för hösten 2019 under vissa förutsättning. 

• Den 20 december beslutades att helt stänga alla idrottshallar, simhallen och övriga 
förenings- och samlingslokaler från 20 december till 24 januari 2021. Beslutet 
innebar även en stängning av utomhusrinkar och biblioteket i Signalfabriken. 
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Nämnden gav även förvaltningschef rätt att under perioden besluta om stängning av 
biblioteket i Hallonbergen eller ytterligare begränsningar i bibliotekssystemet. 

• Den 22 december beslutades att tillfälligt stänga stadens anläggningar för organiserad 
utomhusidrott från 23 december till och med 8 januari. 

Väsentliga händelser 

• I och med coronapandemin började kultur- och fritidsförvaltningen från den 12 mars 
att fatta beslut som påverkade verksamheten. De två efterkommande veckorna 
fattades beslut om både inskränkningar i verksamhet så som att ställa in 
arrangemang samt beslut om att ta bort avbokningsavgifter vid lokalhyror etc. 
Inledningsvis ställdes mycket verksamhet in, både verksamhet i egen regi och inom 
föreningslivet. Den verksamhet som var öppen hade tidvis haft mycket lågt antal 
deltagare samt hög sjukfrånvaro bland personal. Under den första vågen i pandemin 
arbetat även delar av förvaltningens personal med att stödja andra förvaltningar och 
enheter, exempelvis som HR-stöd och inom äldreförvaltningen samt genom att 
ansvar för transporter och lagerhållning av skyddsutrustning. 

• Under senvåren stabiliserades läget både gällande besök och sjukfrånvaro och 
förvaltningen såg att verksamheterna började återgå till något som vi kan kalla "det 
nya normala". Inför sommaren kunde förvaltningen i samarbete med föreningslivet 
utöka satsningen på sommarlovsaktiviteter. 

• I och med pandemins andra våg under senhösten skärptes flera restriktioner vilket 
resulterade i att en stor del av nämndens verksamheter fick stängas ner eller övergå 
till digital verksamhet. Under en del av december var i princip alla verksamheter och 
anläggningar stängda 

• Under hela pandemin har förvaltningen följt Folkhälsomyndighetens råd och rekom-
mendationer samt deltag i regional samverkan kring hanteringen av pandemin. 
Förvaltningen bedömer att krishanteringen har fungerat bra. Medarbetare har visat 
stort engagemang och kreativitet i att ställa om verksamhet samt en vilja att hugga i 
där det har behövts. 

 

Stadsmiljö- och tekniska nämnden 

 

Väsentliga beslut 

• Nämnden gav under våren förvaltningen i uppdrag att optimera antalet tillagningskök 
i stadens skolor och förskolor utifrån ekonomiska, miljömässiga och 
verksamhetsmässiga förutsättningar. Måltidsservice har sedan dess gjort om fyra 
tillagningskök till mottagningskök. 

• En ny livsmedelsupphandling har genomförts. De nya livsmedelsavtalen gäller från 
och med den 1 februari 2021. Ett särskilt arbete har lagts på att upphandla 
ekonomiskt hållbara råvaror, närproducerade råvaror och en stor andel ekologiska 
produkter. Råvarorna ska ha så liten klimatpåverkan som möjligt. 

• En upphandling och implementering av en ny e-tjänstplattform har genomförts under 
året. Parallellt har ett arbete med fortsatta effektiviseringar och automatiseringar 
pågått genom att ta fram tjänster och funktioner som kan underlätta återkommande 
arbetsuppgifter. 

• Efter beslut i nämnden i våras har ett förslag till utvidgning av Lötsjön-Golfängarnas 
naturreservat varit ute på samråd. Efter samrådet har de politiska diskussionerna 
fortsatt och ärendet har därför inte kunnat överlämnas till kommunfullmäktige för 
beslut om utvidgning. Förhoppningen är att kommunfullmäktige kan fatta beslut om 
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utvidgning under 2021. 

• I juni fattade nämnden beslut om förslag till en ny taxa för verksamhetsområdet 
geodata. Taxan fastställdes av kommunfullmäktige under hösten. 

 

Väsentliga händelser 

Coronapandemin har påverkat nämndens verksamhet. Samordningsuppdraget gällande 
skyddsutrustning tog mycket tid i anspråk under våren. Även samordningsuppdraget 
gällande flyttjänster åt äldreförvaltningen tog tid i anspråk. Möjlighet till IT-support även 
utanför ordinarie öppettider erbjöds under den mest kritiska perioden i våras med många 
sjuka i stadens äldreboenden. Insatsen avslutades vid midsommar utifrån verksamheternas 
önskemål. Fler användare har på kort sikt blivit bättre på att dra nytta av digitaliseringens 
möjligheter. Att staden snabbt lyckades ställa om till en mer digital vardag är tack vare det 
medvetna arbete som IT genomfört under många år. Under året har mycket resurser lagts på 
att hjälpa verksamheter att komma igång med olika former av digitala möten. 

• Förvaltningen har inrättat en chefsgrupp som i dagsläget består av 23 personer. 
Chefsgruppsmöten genomförs en gång/månad med uppehåll i juli. Agendan för dessa 
möten arbetas fram inom gruppen och innehåller aktiviteter kopplade till stadens och 
förvaltningens årshjul, utvecklingsarbete, kompetensutveckling och information. 

• Strax före sommaren inrättades förvaltningens digitaliseringsråd som ett stöd till 
förvaltningens ledningsgrupp när det gäller idéer till och prioritering av framtida 
digitaliseringsprojekt för en effektiv och ändamålsenlig verksamhet. 
Digitaliseringsrådet har lämnat över idéer till digitaliseringsprojekt samt föreslaget en 
prioritering av dem. De mest prioriterade projekten har eller kommer att resurssättas 
och arbetas vidare med under 2021, bland annat processkartläggning och 
digitalisering av samhällsbyggnadsprocessen. 

• Ett arbete har påbörjats för att ta fram en projektkarta som ska visa 
stadsutvecklingsprojekt, byggprojekt och byggarbeten i staden. Syftet med 
projektkartan är att de som bor, verkar och vistas i staden lättare ska kunna se vilka 
byggarbeten som pågår i ett specifikt område. Förhoppningen är att projektkartan 
kan lanseras på stadens webbplats under våren 2021. 

 

Byggnads- och tillståndsnämnden 

 

Väsentliga beslut 

• För att säkerställa att företag i Sundbyberg följer Folkhälsomyndighetens föreskrifter 
(HSLF-FS 2020:9) om att förhindra smitta av covid-19 på restauranger och caféer 
mm. gav nämnden före sommaren miljöenheten i uppdrag att aktivt bedriva tillsyn på 
livsmedelsverksamheter där det finns risk för att trängsel uppstår. 

• Från och med den 1 juli fick staden lagstöd för att ställa krav på verksamhetsutövare 
och rätt att stänga verksamheter vid trängsel. Dessförinnan fanns endast möjlighet att 
informera och anmäla till smittskyddsläkaren vid eventuella brister. 

 

Väsentliga händelser 

• Coronapandemin har påverkat nämndens tillsyns- , kontroll-, bygglovs- och 
bostadsanpassningsverksamhet. 

• Miljöenheten har bedrivit tillsyn över restauranger, butiker och serveringar för att 
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motverka trängsel och förhindra smittspridning. 

• Livsmedelsinspektörerna har anpassat sitt arbetssätt enligt Livsmedelsverkets 
rekommendationer och bland annat bedrivit tillsyn på distans, exempelvis 
kontrollerat information, spårbarhet och E-handel. 

 

• Annan tillsyn har med anledning av coronapandemin fått lov att prioriterats ned, 
såsom hälsoskyddstillsyn, livsmedelskontroll och bostadsklagomål. 

• Även bygglovsverksamheten har påverkats av coronapandemin. Det totala antalet 
inkomna bygglovsärenden ligger i stort sett på samma nivå som 2019, men det syns 
en tydlig minskning av antalet större projekt, vilka står för de största intäkterna till 
verksamheten. 

• Förvaltningen har inrättat en chefsgrupp som i dagsläget består av 23 personer. 
Chefsgruppsmöten genomförs en gång/månad med uppehåll i juli. Agendan för dessa 
möten arbetas fram inom gruppen och innehåller aktiviteter kopplade till stadens och 
förvaltningens årshjul, utvecklingsarbete, kompetensutveckling och information. 

• Strax före sommaren inrättades förvaltningens digitaliseringsråd som ett stöd till 
förvaltningens ledningsgrupp när det gäller idéer till och prioritering av framtida 
digitaliseringsprojekt för en effektiv och ändamålsenlig verksamhet. 
Digitaliseringsrådet har lämnat över idéer till digitaliseringsprojekt samt föreslaget en 
prioritering av dem. De mest prioriterade projekten har eller kommer att resurssättas 
och arbetas vidare med under 2021, bland annat processkartläggning, digitalisering 
av samhällsbyggnadsprocessen och digitalisering av bygglovsprocessen. 

• Miljö- och bygglovschefen avslutade sin tjänst den 31 augusti. En erfaren 
bygglovshandläggare har gått in som tf bygglovschef. 

 

Valnämnden 

 

Väsentliga beslut 

• Nämnden hade planerat för två sammanträden men endast sammanträdet i december 
genomfördes. Vid det sammanträdet yttrade sig nämnden över en remiss med förslag 
till nytt reglemente att gälla från den 1 mars 2021. (Fullmäktige behandlar förslaget 
till reglemente vid sammanträde den 22 februari 2021.) Vid sammanträdet i 
december beslutade nämnden också om en ny delegationsordning. 

Väsentliga händelser 

• Under året förändrades överförmyndarnämndens organisation och 
personalsammansättning vilket indirekt påverkade valnämnden. Anledningen till det 
är att överförmyndarnämndens kanslichef också upprätthöll tjänsten som 
valnämndens kanslichef och ansvarade för det praktiska genomförandet av allmänna 
val. 

På stadsdirektören initiativ placerades tjänsterna organisatoriskt inom stadskansliet 
som är en av stadsledningskontorets fyra avdelningar. Ett arbete vidtog för att 
säkerställa korrekt formell hantering och berörda nämnders reglementen justerades. 

• Valnämndens ansvarar för att staden kan genomföra extraval inom tre månader från 
att sådant utlyses. En genomlysning av stadens beredskap att genomföra val gjordes 
under hösten av en utredare med lång erfarenhet av arbete med allmänna val. 
Utredaren har haft i uppdrag att identifiera och säkerställa de underlag som finns i 
valsystemet Mobilise, checklistor, tidplaner, lokaler, förråd, materiel med mera och 
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som är relevanta för framtida arbete med val. Vidare har uppdraget omfattat att så 
långt möjligt uppdatera, komplettera och kvalitetssäkra underlagen så som rutiner, 
handledningar och processer för att säkerställa bästa möjliga beredskap inför 
kommande val. Slutligen att föreslå återstående åtgärder att vidta efter uppdragets 
upphörande och sammanställa en slutrapport. 

 
 
Genomlysningen visade på en delvis bristande administration och att staden inte 
förmått säkerställa att det så viktiga organisatoriska minnet har fungerat. Vidare att 
administrationen av allmänna val har varit alltför beroende av en ensam 
tjänsteperson. Genomlysningen visade också, vilket är mycket viktigt att påpeka att, 
inget tyder på några brister av vikt i genomförandet av val. Den situation som 
uppstått i och med personalförändringar handlar om att kunskap inte tagits om hand 
och överförts. 

Överförmyndarnämnden 

 

Väsentliga händelser 

• Under året har nämnden sammanträtt vid sju tillfällen. Vid sammanträdet i oktober 
yttrade sig nämnden över förslag till nytt reglemente som fullmäktige sedan 
fastställde i december och som gäller från och med den 1 januari 2021. Vid 
sammanträdet i december justerades nämndens delegationsordning. 

• Nämnden påverkades av den rådande pandemin (Covid-19) och inga 
utbildningstillfällen/seminarier hölls för ställföreträdare och någon större 
nyrekrytering av ställföreträdare kunde inte heller ske. Vid årets sista sammanträde 
hölls en introducerande genomgång kring de olika ställföreträdarskapen som 
förekommer i överförmyndarnämndens ärenden. 

• Under året förändrades organisationen och nya medarbetare började arbeta med 
nämndens frågor i slutet av året. Perioden april 2020 – november 2020 bedrevs 
verksamheten i en tillfällig organisation med en tillförordnad chef och en tidigare 
anlitad konsult som vikarierande överförmyndarhandläggare. 

• En viktig och återkommande uppgift inom nämnden är att granska redovisningen 
som ställföreträdarna årligen lämnar in. Genom granskningen ges nämnden 
möjlighet att uppmärksamma eventuella oklarheter. Möjligheten att reda ut 
eventuella oklarheter inom uppdragen som ställföreträdare avtar med tiden. 
Nämnden förstärkte sedvanligt organisationen under våren med tillfälligt anställda 
granskare i syfte att genomföra granskningarna så snabbt som möjligt. 

 

Sundbybergs stadshus AB 

 

Väsentliga beslut 

• Som en följd av utredningar under året har ett uppdrag initierats avseende att ta fram 
en möjlig bolagsstruktur för att omhänderta stadsutvecklingsprojekt i bolaget och 
bolagskoncernen på ett optimalt sätt ur bland annat ett styrningsperspektiv. En 
utredning av detta har under hösten 2020 genomförts av EY. Av utredningen framgår 
att man normalt bör undvika att bedriva den typ av initial exploateringsverksamhet 
och projektledarroll, som Sundbybergs stadshus AB utför i projektet Sundbybergs nya 
stadskärna, när man som Sundbybergs stadshus AB är moderbolag i en koncern med 
fastighetsägande dotterbolag. Utredningen rekommenderar således att 
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stadsutvecklingsverksamheten bedrivs i ett separat dotterbolag till Sundbybergs 
stadshus AB. Det bör även övervägas att etablera holdingbolag som kan äga och 
avyttra fastighetsägande dotterbolag. Denna bolagsstruktur skulle även tydliggöra 
ansvarsrollerna inom bolagskoncernen. 

 

 

Väsentliga händelser 

•  Mot bakgrund av att projektet Sundbybergs nya stadskärna är ett komplext och 
omfattande projekt med många intressenter gav Sundbybergs stadshus AB i juni 
2020 i uppdrag till PwC att analysera organisationen utifrån perspektiven: ekonomi, 
struktur, process och kultur. Utredningen befäster att projektet bör ligga kvar inom 
bolagskoncernen och bör drivas i en tydlig och väl avgränsad projektorganisation. Ett 
nytt styrande projektdirektiv bör utformas som definierar projektets uppdrag, 
ansvarsfördelning, förväntningar, roller och mandat. Utredning bedömer vidare att en 
för projektet gemensam nyttokalkyl behöver upprättas samt att 
rapporteringsstrukturen till styrelsen och ägaren behöver vidareutvecklas. 

• I samband med genomförda utredningar under året har en analys gjorts utifrån hur 
man ska hantera upparbetade utgifter inom projektet Sundbybergs nya stadskärna. 
Analysen landande i att endast de delar som är hänförliga till mark som ägs av 
Sundbybergs stadshus AB, motsvarande detaljplan för Västra delen, kan hanteras 
inom bolaget. Resterande delar (27 mkr), som avser upparbetade kostnader fram till 
och med 2019, fakturerades till Sundbybergs stad i slutet av 2020. 

• Trafikverket aviserade under våren 2020 en kommande 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 att beslutas av Trafikverket under 2021. Förhandling med Trafikverket om 
reglering av merkostnader för projektet med anledning av den förändrade tiden 
pågår. 

• Rivning av bilverkstaden Allé-Service, en byggnad på fastigheten Lönnen 7 med 
adress Järnvägsgatan 1, har genomförts under hösten 2020. 

• Omfattande förberedande arbeten, främst ledningsomläggningar, inför 
genomförande av Trafikverkets transportsinfrastrukturanläggning har påbörjats. 
Exempelvis Esplanaden, Sturegatan och Järnvägsgatan har påverkats kraftigt, med 
effekter på behov av insatser från projektet vid bevakning av trafiksituation och övrig 
omgivningspåverkan. 

• Projektet Nya stadskärnan har 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 (ROI) är inledd, samt arbete med utökad metod för 
hantering av osäkerheter inom kalkylering. 

• Teknisk förstudie, vilken klarlägger förutsättningar och genomförbarhet för 
kvartersmark och allmän platsmark såväl inom detaljplan för Västra delen som övriga 
programområdet har avslutats, och beslut om fördjupad teknisk förstudie fattats och 
inletts. Förstudien ger viktigt underlag till det omfattande förhandlingsarbete som 
pågår med Trafikverket avseende dels Genomförandeavtal med tillhörande 
nyttjanderättsavtal dels preciseringar av befintligt Medfinansieringsavtal 

• Kommunikation är en utpekad framgångsfaktor i projekt Sundbybergs nya 
stadskärna och högt prioriterad i syfte att skapa acceptans hos allmänheten med 
tanke på den långa byggtiden med omfattande påverkan. Året har präglats av den 
pågående pandemin och projektets vanligtvis regelbundna fysiska möten med 
allmänheten har fått ställas in. Digitala informationsträffar tillsammans med 
Trafikverket har genomförts under vår och höst. Det nyhetsbrev som startades vid 
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årsskiftet har mottagits väl med en organisk tillväxt och antalet prenumeranter 
uppgår nu till 520 stycken. 

 

 

 

 

Fastighets AB Förvaltaren 

• Nya ägardirektiv med ändrade avkastningskrav beslutades i juni 2019. Enligt de nya 
ägardirektiven ska överskottsgraden vara inom intervallet 38–42 procent beroende på 
årets ambitionsnivå. Totalavkastningen ska följa branschindex för bostäder. 
Belåningsgraden ska vara inom intervallet 30–45 procent. 

Belåningsgraden uppgick per 2020-12-31 till 9,2 (9,6) procent. 

Förvaltaren behöll det höga kreditbetyget ’AA-/Stable/A-1+’. 

Årets Nöjd-Kund-enkät bland de boende resulterade i betyget 70 (69). 

• I enlighet med nya ägardirektivet ska Förvaltaren i första hand äga, bygga, utveckla 
och förvalta bostäder och lokaler. Bolaget ska även vara aktivt i 
fastighetsförvaltningen vilket kan innebära både köp och försäljningar av fastigheter 
när så är strategiskt motiverat. Givet detta pågår löpande utvärderingar rörande såväl 
förvärv som försäljningar vilka skulle utveckla bolaget i positiv riktning. I juni 2020 
sålde Förvaltaren en del av fastigheten Sundbyberg 2:79 i Ursvik till HSB. Det som 
såldes är mark med tillhörande byggrätter enligt en tidigare överenskommelse. 

• För 2020 framförhandlades en hyreshöjning motsvarande 2,1 %. Hyreshöjningen 
genomfördes från och med den 2020-01-01 och motsvarar cirka 13 miljoner kronor i 
ökade intäkter. 

• I centrala Sundbyberg, i fastigheten Bageriet 23, pågår hållbar renovering av 175 
lägenheter samt ombyggnad av allmänna utrymmen och garage i fastigheten. Första 
etappen bestående av 58 lägenheter är klar och hyresgästerna återvände till sina 
nyrenoverade lägenheter 1 juni i år. Tomställning av etapp 2, 46 lägenheter, skedde i 
början av juni månad och etappen beräknas vara klar i januari 2021. Hela projektet 
beräknas vara klart under Q3 2021. I Fastigheterna Muraren 2, Ekdungen 1 och 
Östern 5 i Centrala Sundbyberg pågår projektering och upphandling inför renovering. 
Dessutom pågår förstudie av ny-, till- och ombyggnad av fastigheten Bildhuggaren 11 i 
Centrala Sundbyberg. 

• I Hallonbergen i fastigheten Orienteraren 9 har samtliga hissar i fastigheten 
renoverats och ventilationsåtgärder pågår. Planering för konvertering av lokaler till 31 
lägenheter samt för gårds- och garagerenovering kan komma att förskjutas i tid pga. 
att myndighetskrav måste prioriteras. Förstudie av möjlighet till påbyggnad på tak 
samt omlokalisering av bostadsentréer, tvättstugor, och verksamhetslokaler pågår i 
fastigheten Vandraren 9 i Hallonbergen. 

• I nordvästra och sydvästra Rissne pågår stambyte i två fastigheter, Batteriet 1 och 
Spaden 1. Till följd av Covid-19 pausades projekten tillfälligt inför sommaren men 
återupptogs under hösten. Totalt för de båda fastigheterna är det 197 lägenheter som 
ska stam bytas. Preliminärt projektavslut är Q2 2021 och därefter fortsätter etapp 2 
avseende fastigheterna Batteriet 2 och Spaden 2. 

• I Storskogen, i fastigheten Vargen 2, planeras för hållbar renovering. Totalt handlar 
det om 238 lägenheter som ska renoveras. Inom projektet kommer även lokaler 
byggas om till 27 nya lägenheter. Projektet är tillfälligt pausat i avvaktan på beslut i 
hyresnämnden. 

• Nyproduktion planeras i Ursvik, fastigheten Kvarnstugan. Detaljplanen är antagen 
och nu pågår projektering av 136 lägenheter samt tillskapande av 1 700 kvm lokalyta. 
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Produktionsstart beräknas ske under Q3 2021 och inflyttning planeras till Q2 2023. 

• Detaljplanearbete pågår för fastigheterna Hamnen 8 i centrala Sundbyberg samt för 
Västra Ursviks planprogram. 

 

 

 

Lokalfastigheter i Sundbyberg AB 

 

Väsentliga beslut 

• I april genomförde bolaget en omorganisation på fastighetsförvaltningsavdelningen. I 
april beslutades att inrätta en ny tjänst som fastighetschef, för att möta det utökade 
behovet från staden. Fastighetsförvaltningschefen valde därför att avsluta sin tjänst 
per 1 april och en tf fastighetschef tillsattes. 

Utöver detta har även antalet fastighetsförvaltare minskats från fyra till tre stycken, då 
en av fastighetsförvaltarna övergick till tjänsten som lokalförsörjningsansvarig och 
inte ersattes. 

• Avtalet för fastighetstjänster med Bravida har sagts upp och bolaget hanterar all 
felanmälan på stadens fastigheter med egen personal, varför två stycken 
fastighetstekniker har anställts under 2020. 

• I december beslutade styrelsen om att tillsätta Marica Johansson som VD, efter att 
hon har innehaft tjänsten interimt sedan februari 2019. 

 

Väsentliga händelser 

• I samband med covid-19-pandemins utbrott har bolaget arbetat med att få på plats 
nya rutiner och riktlinjer för alla medarbetare. Vår tekniska förvaltning har till viss 
del fått ställa om sina arbetssätt och några av de planerade underhållsprojekten i 
äldreboenden har fått skjutas på framtiden. 

• Bolaget har aktivt arbetat med att skapa ett nytt "normalläge" i denna speciella tid, för 
att så snabbt som möjligt kunna fortsätta sätta fokus på det pågående 
utvecklingsarbetet samtidigt som vi säkerställer att alla verksamhetslokaler fungerar 
på bästa sätt. Bolaget har under året fortsatt att bedriva ett aktivt förbättringsarbete. 

• Bland annat har bolaget har tagit över viss fakturahantering och uppföljning av drift- 
och skötselkostnader från Sundbybergs stad avseende stadens fastigheter. 

• Dessutom har bolaget övergått till att endast använda ett fastighetssystem istället för 
två. Sedan det första kvartalet 2020 sker alla felanmälningar i det nya 
fastighetssystemet. 

• Arbetet med projekteringen av nya Örskolan har fortgått under året. Detaljplanen 
överklagades i december vilket innebär att projektet kommer att bli försenat. 

 

Sundbyberg Avfall och Vatten AB 

 

Väsentliga händelser 

• Bolaget har under året förstärkt organisationen med en avfallsingenjör för att öka 
insamlingen av matavfall, en abonnentingenjör med fokus på nyanslutningar för 
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sopsug och VA samt VA-ingenjörer med inriktning på drift och underhåll. 
Kundservicefunktionen har förstärkts. Säkerhetschef har anlitats på 60 % av heltid då 
bolaget har fått delar av sin anläggning klassad som skyddsobjekt. 

• Upphandling av entreprenör för avfallshämtning har genomförts och nytt uppdrag 
gäller från hösten 2021. Bolaget har för stadens räkning medverkat i arbetet med att 
ta fram den nya avfallsplanen för perioden 2021-2032. Avfallsplanen är ett viktigt 
strategiskt dokument för avfallshanteringen i kommunen. Arbetet har genomförts i 
samarbete med övriga SÖRAB-kommuner. 

• I januari 2020 togs en ny modern sopsugsanläggning i drift för Hallonbergen och Ör. 

• Under sommaren 2020 uppfördes en ny växtvägg på Ursviks sopsug med 10 000 
växter som bidrar till biologisk mångfald. Dagvatten från byggnadens tak lagras och 
används för miljömässigt hållbar bevattning av växtväggen. 

• Utifrån den kapacitetsbrist i vattenförsörjningen och omhändertagande av spill och 
dagvatten i de norra och centrala delarna av Sundbyberg har ett gemensamt arbete 
med staden påbörjats för att se vilka konsekvenser det ger för planerad bebyggelse 
och hur ska dessa utmaningar ska lösas. För att lösa kapacitetsbristen i norra 
Sundbyberg krävs större systemförändringar. Därför har bolaget genomfört en 
utredning rörande möjligheten att göra en anslutning via borrhål till Stockholm 
Vatten och Avfalls tunnel för att lösa kapaciteten i Ursviks västra delar. Utredning har 
också startats för att se över hela norra Sundbybergs kapacitetsbrist. För att lösa 
Centrala Sundbybergs kapacitetsbrist behöver det kombinerade spill- och 
dagvattensystemet separeras. 

• Ny avfallstaxa började gälla från 1 januari 2020 med förändringar kopplade till den 
förbränningsskatt som infördes för brännbart avfall 2020. Brukningstaxorna år 2020 
för VA var oförändrade. 

 

Sundbybergs Stadsnät AB och Sundbybergs Bredband AB 

Sett utifrån omständigheterna har affärsverksamheten direkt påverkats eftersom vi inte kan 
genomföra våra relationsskapande fysiska kundmöten med fastighetsägare, vilket på sikt kan 
få negativa konsekvenser. 
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3.5 Styrning och uppföljning av den kommunala verksamheten 

Principer för planering och uppföljning 

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

 

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

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

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

I budget för 2020 beslutade kommunfullmäktige om ett antal övergripande mål till samtliga 
nämnder och ett antal nämnds- eller bolagsspecifia 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. 

 

Kommunfullmäktiges övergripande mål 

Utifrån nämndernas och bolagens verksamhetsberättelser är den samlade bedömningen att 
kommunfullmäktiges mål i huvudsak har uppnåtts under året. Samtliga nämnder har arbetat 
för att bidra till måluppfyllelsen under året. Det har gjorts framförallt utifrån de aktiviteter 
respektive verksamhet arbetat med under året och som kopplats till respektive mål. 

Alla nämnder och bolag ska sätta indikatorer relaterade till de relevanta globala målen. 

Sundbybergs stad arbetar dagligen med en hållbar utveckling och arbetet har en tydlig 
koppling till Agenda 2030 som innefattar FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling. Stadens 
inriktning i styrande dokument är att Sundbyberg ska vara ekonomiskt, socialt och 
miljömässigt hållbart. Under 2020 finns de globala målen inom Agenda 2030 som en 
integrerad del i nämndernas utvecklingsarbete och följs upp genom uppsatta indikatorer, 
både genom de som kommunfullmäktige har beslutat om och egna för respektive nämnd, 
inom utvecklingsarbete och grunduppdrag. Samtliga nämnder och bolag har satt upp och 
följt upp indikatorer relaterade till den 17 globala målen. Bedömningen är att målet har 
uppfyllts för år 2020. 

 

Mått Utfall 2020 Utfall 2019 

Alla nämnder och bolag ska sätta indikatorer relaterade till de 
relevanta globala målen i sina verksamhetsplaner. 

13  
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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. 

Social hållbarhet som dimension redovisas i stadens årsredovisningen för första gången. Det 
är ett steg mot att skapa en årsredovisning som inkluderar alla tre hållbarhetsdimensioner. I 
och med det har det sociala bokslut som staden tagit fram under ett antal år nu integrerats i 
årsredovisningen. Analys och redovisning av stadens arbete med social hållbarhet kommer 
också fram över att utökas i samband med uppföljning av den kommande 
hållbarhetsstrategin 

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. Skillnader i livsvillkor och hälsa mellan grupper 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 är svåra att koppla till måttens utfall för målen inom social hållbarhet. 

  

Staden har samma goda bemötande och lika god tillgänglighet för alla Sundbybergare. 

Stadens nämnder och bolag har arbetat i sina respektive verksamhet med att utveckla ett gott 
bemötande och en god tillgänglighet. Under 2020 togs ett nytt handslag fram genom 
samverkan med representanter från staden och funktionshinderorganisationerna. Genom 
den aktivitetsplan som årligen upprättas utifrån handslaget är arbetet med tillgänglighet 
ständigt under utveckling i alla förvaltningar. Det innefattar såväl fysisk tillgänglighet som 
bemötande. 

Som en del av analysen i utvecklingsarbetet använder nämnder och bolag olika brukar- och 
kundundersökningar. Flera av dessa brukarundersökningar har genomförts under året och 
de visar genomgående ett bra resultat, i flera fall ökande tendens. Det är något som syns både 
inom skolan och inom omsorgen från social och arbetsmarknadsnämnden och 
äldrenämnden. Den årliga service- och medborgarundersökning i staden, där upplevd 
kvalitet gällande bemötande och tillgänglighet mäts beslutades att inte genomföras för 2020. 

Året har varit utmanande för detta mål. Många verksamheter har fått tänka om helt utifrån 
att de inte kan arbeta med sina brukare.  Många möten med brukare har fått genomföras på 
telefon, viss utbildning har skett digitalt, många aktiviteter har fått flytta utomhus i den mån 
det har varit möjligt. Vad pandemin framförallt har visat är att stadens beredskap för den här 
typen av skeende inte är tillräckligt god men att vi har tagit stora steg för hur vi i framtiden 
kan utveckla vår tillgänglighet och bemötande. 

Kultur och fritidsnämnden har under året arbetat aktivt med tillgängligheten i stadens 
offentliga rum samt sitt arbete med gott bemötande utifrån ett HBTQ perspektiv. Barn och 
utbildningsnämnden har tillgänglighets inventerat alla förskolor under året. Grundskolan 
och gymnasieskolan har under året arbetat med skapandet av handlingsplaner för tillgängligt 
lärande. 
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Utifrån de förutsättningar som gällt under året anses målet vara uppfyllt. 

 

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

Under året har en stor del av stadens medarbetare behövt tänka om och tänka nytt, ändra 
sina arbetsrutiner och uppdrag och i vissa fall med betydande ökning av arbetsbelastning och 
även utsatthet för smitta. Det har med sannolikhet medfört att några resultat är något sämre 
än uppsatt målsättning. I stadens årliga medarbetarundersökning, som används för att mäta 
om målet uppnåtts används ett index för hållbart medarbetarengagemang (HME), visar att 
det aggregerade resultatet har sjunkit med en enhet i jämförelse 2019. Även om det 
långsiktiga målet om ett HME på minst 80 är resultatet med tanke på omständigheterna bra. 
Det finns skillnader i resultaten både på förvaltningsnivå och på enhetsnivå, vilket 
understryker vikten av att förbättringsarbetet behöver ske lokalt med hög grad av 
delaktighet. 

Vissa verksamheter inom staden har varit hårt ansträngda under året med de restriktioner 
som kommit och som krävt mycket merarbete för vissa yrkesgrupper. Det har påverkat 
många med ökad stress och oro. Detta har omhändertagits på olika sätt inom de drabbade 
verksamheterna. 

Fokusområden under året utifrån ett hela staden perspektiv har bland annat varit 
kompetensförsörjning, rekrytering samt ledarutveckling. En omfattande insats under året 
har varit det ledarutvecklingsprogram som startades upp i 2019. Samtliga stadens chefer 
omfattas i programmet. Under 2020 upphandlade stadens personalavdelning ett nytt 
rekryteringsverktyg. Ett av kraven var att det skulle vara ett tillgängligt verktyg. Syftet med 
verktygen är dels att effektivisera arbetet i processen samt skapa förutsättningar för goda 
kandidatupplevelser i kontakter med staden. Verktyget bygger på kompetensbaserad 
rekrytering. 

 

Positivt är att inom förskolenämnden och grundskole- och gymnasienämnden konstateras att 
staden ligger relativt högt i antal behöriga pedagoger i jämförelse med andra kommuner trots 
att det råder stor brist på arbetskraft inom yrkeskåren. Det indikerar att staden är attraktiv 
arbetsgivare inom området. 

Lönegapet mellan kvinnor och män är på aggregerad nivå väldigt litet, dock finns det 
skillnader inom verksamheter vilket är uppmärksammat och analyseras för eventuella 
åtgärder. När det gäller ofrivillig deltidsanställning har staden heltid som erbjudande och 
ligger på hög nivå av heltidsanställda i förhållande till andra kommuner. 

Utvecklingen och utfallet av sjukfrånvaron under 2020 har påverkats kraftigt av pandemin 
och skiljer sig avsevärt från tidigare års utfall. Från att under ett antal år ha haft en positiv 
utveckling så ökar nu sjukfrånvaron och det är svårt att göra en bedömning hur 
sjukfrånvaroutvecklingen bortsett från pandemin ser ut. 

Ur ett helhetsperspektiv är bedömningen att målet är uppfyllt utifrån rådande 
omständigheter. 

 

Mått 
Utfall 
2020 

Utfall 2019 

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

77 78 

Årligen minska andelen ofrivilliga deltidsanställningar. 86,67% 87,19% 

Lönegap mellan män och kvinnor i staden, medianlön.  -31 
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Mått 
Utfall 
2020 

Utfall 2019 

Sjukfrånvaro i procent av arbetad tid (genomsnitt för respektive år) 8,17 6,04 

 

Staden ska fortsätta och stärka samarbetet med polisen och prioritera insatser som 

förebygger och motverkar utanförskap. 

Utifrån måtten för målet är måluppfyllelsen svårbedömd men ur ett helhetsperspektiv är 
bedömningen att målet är uppfyllt. 

I arbetet med att förebygga och motverka utanförskap har Samverkan i Rissne (SiR) agerat 
samverkansplattform för stadens förvaltningar, Förvaltaren och polisen för att gemensamt 
uppfylla målet att alla barn i Rissne ska klara sin skolgång. Det bakomliggande antagandet är 
tvådelat – dels att samverkan över organisationsgränser kan skapa mer verkningsfulla och 
resurseffektiva insatser på sikt, dels att man genom att arbeta mot detta mål kan förebygga 
utanförskap. Under verksamhetsåret har man i linjeorganisationen kommit i gång med 
insatser som direkt eller indirekt syftar till att alla barn i Rissne ska klara sin skolgång. Ett 
fåtal insatser har behövt pausas p.g.a. pandemin. Det som behöver utvecklas vidare är att just 
samverka kring insatserna över förvaltnings- och organisationsgränserna, både horisontellt 
och vertikalt i och mellan organisationer. Indikatorer kopplade till huvud- och delmål för SiR 
kommer att följas upp för 2021, men något signifikant resultat kommer med största 
sannolikhet inte kunna utläsas efter första året. De specifika insatserna redovisas under 
respektive förvaltning i stadens årsredovisning. Staden samverkar med polisen i flera 
sammanhang, bland annat genom den samverkansöverenskommelse som finns mellan 
staden och polisen, stadens brottsförebyggande råd samt specifika aktiviteter ute i 
verksamheterna. Exempel på delar där samverkan har stärkts är arbetet med 
Sundbybergsmodellen och #Tryggare15. Identifierat utvecklingsområde är att samordna alla 
de olika initiativen för att skapa kortare kommunikationsvägar och därmed bättre insatser. 

 

 

Mått Utfall 2020 Utfall 2019 

Andelen öppet arbetslösa i Sundbyberg. 5,8 4,5 

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

83  

Upplevelse av nedsatt psykiskt välbefinnande. 17  

 

Staden är en trygg plats att leva och bo på med bra kommunal service och jämlika 

levnadsvillkor. 

Bedömningen är att målet är uppfyllt utifrån rådande omständigheter. Alla nämnder och 
bolag arbetar kontinuerligt utifrån sina ansvarsområden för att bidra till att staden är en 
trygg plats att leva och bo på med bra kommunal service och jämlika levnadsvillkor.  Trots 
pandemi och inställda aktiviteter har staden genomfört ett flertal olika insatser för att nå 
målet under året.  En verksamhetsplan är framtagen i samarbete med 
pensionärsorganisationerna för det fortsatta arbetet och genomförande av aktiviteter i 
enlighet med stadens handslag. Arbetet med utveckling av staden som finskt 
förvaltningsområde pågår. Ett fortsatt arbete med att stödja förvaltningarnas och bolagens 
arbete med jämställdhetsintegrering har pågått löpande under året. En upphandling för ett 
ramavtal för teknisk säkerhet så som lås och larm har påbörjats och inom trygghetsarbetet 
har två operativa samordningsgrupper, OPSAM och IDSAM, har startats. Ett arbete för att ta 
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fram en ny samverkansöverenskommelse med polisen har påbörjats och en plan för åtgärder 
inom informationssäkerhetsområdet har tagits fram. 

Ett flertal trygghetsåtgärder har genomförts i Milot för att öka tryggheten i området och 
efterfrågade tjänster erbjuds som till exempel nattvandrare, väktareskort och egenbemannad 
jour. Bolagen arbetar även med att utöka servicen inom staden såsom nya 
verksamhetslokaler och säkerställa plats för avfall och VA i stadsmiljön. 

Den upplevda tryggheten mäts också på olika sätt genom kund-och brukarenkäter inom 
nämnder och bolag, dock har flera av dessa ställts in på grund av coronapandemin. 

 

Mått Utfall 2020 Utfall 2019 

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

 68 

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

 64 

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

 5,7 

 

Ta fram kommunkoncernövergripande strategi för att minska risken för att barn, unga 

och vuxna dras in kriminalitet. 

Sundbybergs stad 

Uppdraget att ta fram en strategi för att minska risken för att barn, unga och vuxna dras in i 
kriminalitet har samordnats med och ingår i framtagande av förslag till strategi för hållbar 
utveckling - lokal agenda 2030. 

 

 

Mått Utfall 2020 Utfall 2019 

En kommunkoncernövergripande strategi.   

Invånare 16–84 år med avsaknad av tillit till andra, andel (%). 24 24 

Invånare 16–84 år som avstår från att gå ut ensam, andel (%). 30 29 

 

Miljömässig hållbarhet 

Miljömässig hållbarhet som dimension redovisas i stadens årsredovisningen för första 
gången. Det är ett steg mot att skapa en årsredovisning som inkluderar alla tre 
hållbarhetsdimensioner. Analys och redovisning av stadens arbete med social hållbarhet 
kommer också fram över att utökas i samband med uppföljning av den kommande 
hållbarhetsstrategin. 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 framförallt från fordon. 
Samtidigt reser merparten av sundbybergarna till fots, med cykel eller kollektivt och de som 
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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 
SundaHus 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. 

Kommunkoncernen har under 2020 bland annat arbetat med att vidareutveckla 
hållbarhetskrav i upphandlingar. En ny livsmedelsupphandling, med extra stort fokus på 
närproducerade och ekologiska produkter, genomfördes under året. Ett kemikalieprogram 
har tagits fram som är planerat att antas under våren 2021. I slutet av 2020 antogs en ny 
avfallsplan som på flera sätt berör hållbar konsumtion och cirkularitet. 

Inom barn- och utbildningsförvaltningen har allt fler alternativa material, så som 
naturmaterial och återvunnet material använts i undervisningen. Kultur- och 
fritidsförvaltningen har gjort en översyn av återvinningsmöjligheterna av avfall i 
verksamheten och skapat fler återvinningsstationer. Bolagen främjar också återvinning och 
arbetar för att förbättra avfallshantering och återvinningsmöjligheter i våra bostadsområden. 
Plastpåseskatten har gjort att bibliotekets försäljning av plastpåsar har minskat kraftigt. 
Tygkassar av återvunnet material, sydda av Jobbcenter, finns till försäljning. 

Målet bedöms vara uppnått för året. Arbetet med att begränsa stadens klimat- och 
miljöpåverkan från konsumtion, bland annat genom hårdare hållbarhetskrav i 
upphandlingar, behöver fortsätta och ske kontinuerligt i den löpande verksamheten inom 
koncernen. 

 

Mått Utfall 2020 Utfall 2019 

Total mängd avfall per invånare (kilogram/invånare). Kommentar: 
För år 2020 finns ännu ingen statistik framtagen. 

 271 

Andel hushållsavfall insamlat för materialåtervinning (%). 

Kommentar: Andelen materialåtervinning var år 2019 30,2 

procent vilket var en liten minskning jämfört med år 2018. För år 

2020 finns ännu ingen statistik framtagen. 

 30,2% 

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

7,75%  

Andel inköpta ekologiska livsmedel (mätt i vikt). 41,7%  

Klimatpåverkan från inköpta livsmedel per serverad måltid (CO2-
ekv/måltid). 

1,7kg CO2-ekv/kg 
livsmedel 

 

Upphandlade företags efterlevnad. 

Kommentar: I dagsläget följs inte avtalsvillkor upp inom staden. 

Det finns heller ingen rutin för uppföljning och det är oklart om 

alla har förståelse för var ansvaret ligger för uppföljning av ställda 

krav. Stadens upphandlingsenhet planerar att ta fram ett förslag 

för hur uppföljning av stadens avtal ska genomföras framöver. 

Förvaltaren har däremot genomfört uppföljning av miljökrav för 

Se analys  
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Mått Utfall 2020 Utfall 2019 

fordon gällande markskötsel och snöröjning samt en uppföljning 

av en entreprenör för asbestsanering. 

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 2020 har pandemin lett till att färre tjänsteresor har gjorts och kommunkoncernens 
resande har minskat kraftigt. 

Sundbyberg deltar i det regionala samarbetet med energi- och klimatrådgivning (EKR). EKR 
hjälper privatpersoner, bostadsrättsföreningar och mindre företag med tips och råd för att 
minska energianvändning och klimatpåverkan. 

Ett kontinuerligt arbete pågår för att utveckla stadens belysningsanläggning för att minska 
miljöpåverkan och skapa trygga miljöer. Bland annat har belysningen i Rissne sporthall bytts 
till LED-belysning. Inom bolagen har energikartläggningar genomförts och ett nytt 
klimatramverk tagits fram. Lokalfastigheter bytt ut äldre fastighetsautomationsanläggningar 
mot nya moderna anläggningar på Duvboskolan, Kymlingeskolan och Grönkullaskolan. 

Bedömningen är att målet är uppfyllt för året och att pandemin har drivit på utvecklingen för 
digitala möten, vilket förhoppningsvis kommer premieras även kommande år, bland annat 
för att minimera tjänsteresors klimatpåverkan. 

 

Mått Utfall 2020 Utfall 2019 

Total värme kWh/m2 Atemp 114kWh/m2 Atemp  

Värme till uppvärmning kWh/m2 Atemp  

Kommentar: Fastighets AB Förvaltarens 

energianvändning för uppvärmning av bostäder var 89 

kWh/m2 under 2020. Lokalfastigheter i Sundbyberg 

AB:s energianvändning för uppvärmning av lokaler var 

101 kWh/m2 under 2020. 

Se analys  

Fastighetsel kWh/m2 Atemp 

Kommentar: Fastighets AB Förvaltarens fastighetsel 

uppgick till 20 kWh/m2 under 2020. Lokalfastigheter i 

Sundbyberg AB:s fastighetsel samt verksamheternas 

elanvändning i lokalerna uppgick till 71 kWh/m2 

under 2020. 

Se analys  

Utsläpp från köpt el och värme (CO2-ekv/kWh) 0kg CO2-ekv/kWh  

 

Hållbar mark- och vattenanvändning - Staden ska verka för att främja och förvalta den 

biologiska mångfalden och ekosystemtjänster. 

Arbetet med utformning av förslag till dagvattenpolicy samt dagvattenstrategi har pågått 
under året. Målbilden är att ett förslag till policy och strategi ska beslutas under 2021. 

Stadens parker, grönområden och utemiljö i anslutning till stadens fastigheter har under året 
fortsatt utvecklats för att gynna pollinerande insekter och den biologiska mångfalden. Under 
sommaren har tre pop up-parker placerats ut i staden. 

I Igelbäckens naturreservat har faunadepåer skapats för att gynna den biologiska mångfalden 
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och informationsskyltar har fästs på depåerna (stockarna) för att sprida information om 
biologisk mångfald och död veds betydelse. I Lötsjön-Golfängarnas naturreservat har 
skogsbackar röjts för att skapa en öppnare och mer varierad skog. Man har även satsat på att 
gynna återväxten av tall i området. 

Ett annat arbete som främjar målet är det att byggherrar vid bygglovsansökan ska redovisa 
att de uppfyller stadens grönytefaktor. SAVAB har även installerat en ny växtvägg på Ursviks 
sopsugsterminal. Växterna är valda utifrån att främja biologisk mångfald. 

 

Målet bedöms vara uppnått för året. 

 

Mått Utfall 2020 Utfall 2019 

Vidtagna konkreta åtgärder för bättre vattenkvalitet i Bällstaån. 

Kommentar: Kommunkoncernen har vidtagit ett flertal åtgärder 

för att förbättra vattenkvaliteten i Bällstaån. Bland annat har tre 

mindre flytande våtmarker placerats ut i Bällstaån/Bällstaviken. 

De flytande våtmarkerna har dels en biotopförbättrande effekt 

och kan fungera som häckningsplatser för fåglar, dels skulle de 

kunna ha en potentiellt vattenrenande effekt. 

 

SAVAB har gjort uppdaterade beräkningar av hur mycket 

spillvatten som bräddas till Bällstaån/Bällstaviken och vilken 

kapacitet ledningsnätet har i centrala Sundbyberg. SAVAB 

undersöker även hur det kombinerade ledningsnätet i centrala 

Sundbyberg ska kunna byggas om så att dagvatten och 

spillvatten så långt som möjligt hanteras i separata system. 

 

 

Se analys  

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

Kommentar: Igelbäcken - Ekologisk status: Måttlig. Kemisk 

status: Uppnår ej god. 

Ulvsundasjö - Ekologisk status: Måttlig. Kemisk status: Uppnår ej 

god. 

Brunnsviken (Råstabäcken) - Ekologisk status: 

Otillfredsställande. Kemisk status: Uppnår ej god. 

Edsviken - Ekologisk status: Otillfredsställande. Kemisk status: 

Uppnår ej god. 

Ingen av vattenförekomsterna har en god status. Arbete pågår i 

samtliga berörda kommuner med att ta fram lokala 

åtgärdsprogram för vattenförekomsterna. Dessa beskriver 

förbättringsbehovet för vattenförekomsterna samt specifika 

åtgärder för att miljökvalitetsnormerna ska uppnås. 

Se analys  

Vattenförlust till följd av vattenläckage, m3 756 643m3 631 000m3 

Andel nya bebyggelse med gröna tak. 25%  
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Mått Utfall 2020 Utfall 2019 

Andel kvarter med grönytefaktor enligt antagna detaljplaner. 100%  

Skyddad natur totalt, andel (%). 17%  

Grönytefaktor - Tillskapade gröna ytor, m2. 1 983m2  

Plats för stadsodling – antal, m2. 75m2  

 

Hållbar mobilitet - Sundbybergs stads strategiska inriktning är att öka den totala andelen 

hållbara resor till fots, med cykel och kollektivtrafik. 

Arbetet med att ta fram riktlinjer för tjänsteresor pausades under hösten 2020 i avvaktan på 
samhällsbyggnads- och serviceförvaltningens arbete med att ta fram ett förslag till 
fordonspolicy som blir styrande för tjänsteresor inom kommunkoncernen. Förslaget till 
fordonspolicy är ute på remiss och är planerat att antas under våren 2021. 

Ett långsiktigt arbete pågår, med stöd av stadens mobilitetsprogram, för att på olika sätt 
skapa förutsättningar för ett hållbart resande. Gång- och cykelvägar byggs ut, 
cykelparkeringar byggs ut, busshållplatser ses över och såväl tvärbanan som Mälarbanan 
byggs ut. En ny regional cykelplan håller på att tas fram. 

 

Statistik från de automatiska cykelräknare som finns på fem platser i staden visar att 
cyklingen i Sundbyberg (på dessa platser) har ökat med 23 procent under 2020 jämfört med 
2019. 

Enligt tidigare rapportering så har hemtjänsten köpt in fem nya el-cyklar och därmed kunnat 
avveckla en bil i verksamheten. Inom äldreförvaltningen finns sedan slutet av året ett verktyg 
för att genomföra säkra digitala möten, användandet tros öka inom äldreförvaltningen under 
nästkommande år. 

Förvaltaren och Sundbybergs stad deltar i ett statligt forskningsprojekt om boende och res-
vanor, MoBo3. MoBo står för Mobilitet och Boende. Projektet pågår fram till slutet av 2022. 

Målet bedöms vara uppnått för året. 

 

Mått Utfall 2020 Utfall 2019 

Andel utsläppsfria fordon (%). 33%  

Utsläpp från inköpta fossila drivmedel (ton CO2). 220 ton CO2  

Utsläpp från resor i tjänsten (kr CO2/anställd). 8,7kg CO2/årsarbetskraft  

Antal cyklister. 811 740st 660 045st 

 

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. 
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Följande mål och mått är de som kommunfullmäktige fastställt 2020 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 framförallt 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 anses vara delvis uppfyllt då investeringsnivån över tid är omfattande. 

 

Mått Utfall 2020 Utfall 2019 

Ersättningsinvesteringarna ska finansieras genom det 
utrymme som skapas av årets resultat och årets avskrivningar 
(självfinansiering) 

20 37,3 

Nettoinvesteringar i nya tillgångar ska över tid uppgå till högst 
300 mnkr årligen. 

194 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, social- och arbetsmarknadsnämnden, bygg- och tillståndsnämnden och 
revisionen redovisar ett resultat över budget. Det får ses i ljuset av den pandemi som pågått 
sedan våren 2020. Det har inte varit påverkansbart på något sätt för styrelse eller nämnder 
men påverkar måluppfyllnad och huruvida staden kan anses ha bedrivit verksamheten fullt 
ut enligt det kommunala uppdraget. Regeringens och Folkhälsomyndighetens restriktioner 
har inneburit att vissa verksamheter inte behövt begränsas eller inte bedrivas alls periodvis. 
Bedömningen får dock göras, utifrån givna förutsättningar att verksamheten har bedrivits 
inom angivna mål och de ekonomiska ramarna som beslutats, med ovanstående undantag. 

 

Mått Utfall 2020 Utfall 2019 

Resultatuppfyllnad  Delvis uppfyllt  

Negativ budgetavvikelse = 0 0  

 

Skattesatsen ska hållas oförändrad. 

Kommunfullmäktige fastställde en oförändrad utdebitering av kommunalskatten för 2020. 
Målet får därmed anses vara uppfyllt för året. 
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Mått Utfall 2020 Utfall 2019 

Årlig skattesats 18,9 18,9 

 

Staden ska ha en innovationsdriven och effektivare verksamhet inom det kommunala 

grunduppdraget. 

Inom nämnder och bolag pågår och genomförs olika aktiviteter i syfte att fortsätta utveckla 
en innovationsdriven och effektivare verksamhet. Ett gemensamt fokusområde är 
verksamhetsutveckling med stöd av digitala verktyg. Staden har tecknat ett nytt avtal för en 
modern e-tjänstplattform. Parallellt pågår ett utvecklingsarbete med fortsatta 
effektiviseringar och automatiseringar genom att ta fram tjänster och funktioner som kan 
underlätta återkommande arbetsuppgifter. Några av tjänsterna som tagits fram under året är 
en digital konstapp, digital projektkarta på stadens webbplats samt livestreamade konserter. 
Inom de olika förvaltningarna har digitaliseringsråd formerats som har till syfte att arbeta 
med verksamhetsutveckling med stöd av digitalisering. Ett utvecklingsarbete har genomförts 
där en metod för nyttorealisering, d.v.s. beräkna den prognostiserade ekonomiska och 
kvalitetsmässiga effekten för planerat projekt, har tagits fram. 

En effekt av Corona pandemin är att den digitala kommunikationen har utvecklats på ett 
positivt sätt både i form av digitala arbetsmöten, digital undervisning och som verktyg för 
dialog i stadens verksamheter. 

Mått Utfall 2020 Utfall 2019 

Nettovinsten utifrån genomförd 
åtgärd. 
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Kommunfullmäktiges nämnds- och bolagsspecifika mål och uppdrag 

Kommunfullmäktige har givit kommunstyrelsen, nämnderna och de helägda bolagen i 
kommunkoncernen uppdrag i budget för 2020 eller i tidigare budgetar. Utgångspunkten är 
att uppdragen ska genomföras inom budgetåret och rapporteras i förvaltningsberättelsen 
respektive år. I rapporteringen anges status på uppdraget. 

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

Kommunstyrelsen 

Långsiktig och effektiv förvaltning av stadens resurser. 

Bedömningen är att målet är uppfyllt. I arbetet med att bidra till långsiktig och effektiv 
förvaltning av stadens resurser pågår flera aktiviteter. Ett förslag till en långsiktig strategi för 
hållbar utveckling - lokal agenda 2030 har tagits fram under perioden. Strategin definierar 
stadens målbild för en hållbar utveckling. Strategin planeras antas och beslutas under 2021. 
Lokalförsörjningsprocessen har under 2020 givits en tydligare koppling till budgetprocessen. 
En lokalbehovsprognos fram till 2033 baserad på senaste befolkningsprognos har tagits fram i 
samarbete med respektive förvaltning. Syftet med den är att ge underlag för beslut om 
långsiktig lokalförsörjning. Prognosen ligger till grund för en enklare och tydligare beskrivning 
av lokalförsörjningsåtgärder vilka är del av planeringsförutsättningarna för budget 2021-23. 
Ett spendanalyssystem har införts där implementeringen av systemet ska påbörjas under 2021. 
Revidering av stadens upphandlingspolicy genomförts under 2020 och planeras antas och 
beslutas under 2021. Den reviderade versionen har ett ökat fokus på hållbarhet och de globala 
målen enligt Agenda 2030. 

KS uppdrag 

Uppdrag Status 

Fortsätta utreda nämndens kostnader och investeringar. Nämnden ska i tertialrapporter 
samt årsredovisning komma med förslag på besparingar och effektiviseringar. 

 Genomfört 

Analys 

I samband med kommunstyrelsens verksamhetsplan med budget för 2020 togs ett beslut om att personalneddragningar 
ska ske genom naturlig avgång vilket har resulterat i minskade personalkostnader under perioden. Kommunstyrelsens 
förvaltning, och då särskilt stadsledningskontoret, har en stödjande och styrande funktion gentemot övriga nämnder och 
förvaltningar, varför besparingsåtgärder i stor grad påverkar även andra verksamheter och processer inom staden. 
Utrymmet för ytterligare besparingar är litet varför effektiviseringsarbetet framöver lyfts till en stadsövergripande nivå. 
För de kommande åren, med start 2021, är strategin att hitta samordnings- och effektiviseringsvinster inom stadens hela 
förvaltningsorganisation. För 2021 har kommunstyrelsen fått ett prioriterat uppdrag av fullmäktige att; ta fram förslag 
på en samlad förvaltningsorganisation 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.  

Samordna ”en väg in”-projektet som syftar till att skapa ett effektiv och 
medborgarorienterat servicekontor. 

 Avslutat, annan orsak 

Analys 

Enligt budgeten finns ett uppdrag om att samordna "en väg in"-projektet. Det finns dock för närvarande inget uppdrag 
som motsvarar själva projektet i någon av stadens förvaltningar. Uppdraget kommer att tas omhand i arbetet med En 
samlad förvaltning under 2021. 

Staden ska utveckla demokratiska processer för att öka medborgarinflytandet.  Pågående 

Analys 

Nämnden arbetar med medborgardialoger på olika sätt genom olika nätverk och råd. Medborgardialogen utvecklas 
kontinuerligt. Under 2020 har två utvecklingsprojekt som kopplar an till delaktighet och dialog blivit beviljade och 
startats upp tillsammans med SKR (Sveriges kommuner och region) och BRIS (Barnens rätt i samhället). Ekonomiska 
medel har beviljats från DELMOS (delegationen mot segregation) till projektet i samverkan med BRIS. De två projekten 
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Uppdrag Status 

har rubriken, medborgardialog i komplexa samhällssituationer samt Expertgrupp barn, barn och ungas röster. Båda 
projekteten kommer att avslutas under 2021. 

Ta fram en plan för långsiktig finansiering av stadens verksamheter.  Pågående 

Analys 

Uppdraget pågår med prioriterat fokus på investeringsverksamheten då aktuella stadsutvecklingsprojekt har en stor 
påverkan på den framtida finansieringen och driftkostnaden och den obalans som redan finns inom stadens 
driftredovisning som helhet. 

Ta fram en plan för långsiktigt hållbara investeringar.  Pågående 

Analys 

Arbete med uppdraget pågår. Investeringsverksamhetens och lokalförsörjningens effekter presenterades i stadens 
planeringsförutsättningar för 2021 med plan för 2022-2023. Där redovisades även på övergripande nivå en uppskattning 
över investeringarnas omfattning för kommande 10 år. Uppdraget har avgränsats till det ekonomiskt hållbara 
perspektivet. 

Under året har de långsiktiga effekterna av utvecklingsprojektet Västra Ursvik presenterats för den politiska ledningen 
för att påvisa vad en investering genererar i kapitalbindning/-belastning, kassaflöde och kostnader. Inför 
planeringsförutsättningarna presenterades också investeringsverksamhetens effekter fram till 2027 för den politiska 
ledningen och företrädare för oppositionen. Kommunstyrelsens förslag till investeringsbudget 2021 och plan för 2022-
2023 visar på en fortsatt hög investeringsnivå. Styrelser och nämnder har i budget 2021 fått i uppdrag av KF att försöka 
effektivisera pågående investeringsprojekt med 10 procent.  

Se över stadens priser, stipendier och belöningar samt inrätta incitament som främjar 
trygghet, tillgänglighet och nytänkande. 

 Genomfört 

Analys 

Uppdraget med översyn av stadens priser, stipendier och belöningar är genomfört och lämnat för beslut i 
kommunstyrelsen. Översynen har inte behandlats i kommunstyrelsen under 2020. 

Tillgängliggöra stadens öppna data för att möjliggöra nya innovationer.  Genomfört 

Analys 

Digitaliserings- och serviceavdelningen (SoS) har under året aktivt deltagit i projektet Ökad användning av öppna data i 
Stockholmsregionen (ÖDIS) för stadens räkning. ÖDIS är ett samarbetsprojekt mellan länets 26 kommuner och Region 
Stockholm, projektet avslutas vid årsskiftet 20/21. Staden har också givit Storsthlm fullmakt för upphandling av ny 
gemensam dataportal. Upphandlingen beräknas vara klar i januari 2021.Under året har även en rutin för stadens arbete 
med öppna data tagits fram och fastställts av det centrala digitaliseringsrådet tillika SLG. Rutinen fastställer 
förvaltningsorganisation, mål, styrande principer samt aktivitetsplan. 

  

Inrätta en klimat- och innovationsfond där nämnder kan söka ekonomiskt stöd internt 
för att utveckla sin verksamhet. 

 Genomfört 

Analys 

Sundbergs stads innovationsfond antogs i kommunfullmäktige i december och börjar gälla 2021. Arbete med att ta fram 
en övergripande rutin för ansökningar, stöd och beslutsprocess är under arbete och beräknas vara färdig i början av 
2021. 

Revidera stadens upphandlingspolicy för att öka fokus på hållbarhet och de globala 
målen. 

 Genomfört 

Analys 

En reviderad upphandlingspolicy är framtagen. Policyn har varit på remiss under T2/T3 2020 och är planerad att gå upp 
för beslut under T1 2021. 

  

Utreda möjligheten att hitta finansiering åt Sundbybergs stadsmuseum.  Avslutat, annan orsak 

Analys 

Uppdraget har inte kunnat prioriteras under året. Ett arbete genomfördes för något år sedan. Från 2021 har 
bidragsgivningen samlats under Kultur- och fritidsnämnden och eventuellt vidare uppdrag får hanteras inom den 
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Uppdrag Status 

nämnden. 

Göra medborgarförslag och liknande processer mer effektiva.  Genomfört 

Analys 

Stadskansliet har utrett möjligheten att effektivisera processen för medborgarförslag och bedömt att det inte är möjligt 
utifrån gällande lagstiftning och krav på beredning. Stadskansliet har istället föreslagit att medborgarförslag avskaffas i 
sin nuvarande form och att införande av e-förslag utreds. 

Kommunstyrelsen har beslutat att under år 2021 utreda modell för införande av e-förslag och avskaffande av 
medborgarförslag i Sundbybergs stad. 

 

Staden ska verka för att Norrenergi AB slutar att sälja utsläppsrätter.  Pågående 

Analys 

Uppdraget måste ske i interaktion med huvudägaren Solna stad och på styrelsenivå. Staden fortsätter verka för att 
uppdraget uppfylls. 
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Grundskole- och gymnasienämnden 

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

Grundskole- och gymnasienämnden har under året fortsatt sitt arbete med fokus på 
elevernas kunskapsutveckling i strävan mot målet att säkerställa att alla elever uppnår 
kunskapskraven i alla ämnen i alla årskurser. De övergripande generella 
utvecklingsinsatserna de senaste åren har haft fokus på att förbättra elevernas 
uppnåendegrad vilket givit bra resultat. Det finns en tydlig trend där andelen elever i som når 
kunskapskraven ökar i alla ämnen och årets resultat för gymnasiebehörigheten ligger strax 
under rikssnittet. Antal som tar gymnasieexamen inom tre år har sedan flera år en positiv 
trend och har framförallt ökat stort från föregående år. Högstadieskolorna och gymnasiet 
deltar i SKRs projekt med syfte att fler elever ska fullfölja gymnasiet vilket kommer ge effekt 
för detta mål. Arbetet med tillgängligt lärande har påbörjats under året och ska öka 
möjligheten till att nå kunskapsmålen. 

Bedömningen är att målet är uppfyllt 

Grundskole- och gymnasienämndens uppdrag 

Uppdrag Status 

Fortsätta utreda nämndens kostnader och investeringar. Nämnden ska i tertialrapporter samt 
årsredovisning komma med förslag på besparingar och effektiviseringar. 

 Genomfört 

Analys 

Förvaltningen har i ärende dnr: GGN-0232/2019-3 gett förslag på besparingar till nämnden samt åtgärder för att 

effektivisera nämndens verksamhetsområde. Utredning av de föreslagna besparingarna pågår, inga nya förslag har 

identifierats under året. 

Skapa tillgängliga lärmiljöer för att ge bättre förutsättningar att möta alla barn och tillgodose 
allas behov av miljöer som ger förutsättningar för maximalt lärande. 

 Pågående 

Analys 

Alla enheter är igång med skapandet av handlingsplaner för tillgängligt lärande. Erfarenhetsutbyte mellan skolorna pågår 
samt en del studiebesök i andra kommuner har genomförts. Arbetet pausades något under omställningen under 
pandemin vilket kommer att förlänga projektets längd. Det gemensamma övergripande arbetet startar så snart det är 
möjligt utifrån rådande omständigheter. 

Låta nämndens arbete genomsyras av barnkonventionens intentioner. Som exempel ska 
utredningar och handlingar be-lysa barnperspektivet. 

 Genomfört 

Analys 

Inom grundskole- och gymnasienämndens verksamhetsområde har det under året genomförts kompetenshöjande 
utbildningar, aktiviteter och insatser kopplade till barnkonventionen. Kvalitetssäkring av arbetet följs upp inom ramen 
för det systematiska kvalitetsarbetet och rapporteras i tertialrapporteringar. Arbetet har haft lägre intensitet utifrån den 
rådande pandemin. 

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. 

 Genomfört 

Analys 

Samverkan i Rissne - SiR går enligt plan men takten har slagits av lite på grund av pandemin. Den operativa 

ledningsgruppen 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. Arbetsgrupperna är igång och utför det operativa arbetet. Det beslutades under hösten 

2020 att SiR ska deltaga i de två projekten, Dialog i komplexa samhällsfrågor - en form av medborgardialoger med fokus 

på större delaktighet och Expertgrupp barn - att arbeta med ungdomar och barns ökade delaktighet i beslut. 

 



Sundbyberg stads årsredovisning 2020    
 50 

Uppdrag Status 

 

Utreda möjligheten att starta resursskola 2021 i stadens egen regi.  Genomfört 

Analys 

En utredning enligt uppdraget är genomförd och resultatet har presenterats för grundskole- och gymnasienämnden. 
Nämnden gav barn- och utbildningsförvaltningen i uppdrag att ta fram en plan för hur en start av en kommunal 
resursskola kan genomföras. 

Arbeta vidare med digitalisering utifrån det nationella uppdraget.  Genomfört 

Analys 

Ett arbete är startat för att sammanställa verksamheternas aktiviteter och planer för att jämföra mot den nationella 
digitaliseringsuppdraget. Så här långt har utredningen visat att Sundbybergs verksamheter inom verksamhetsområdet 
skola ligger långt fram i sina digitaliseringsplaner. Även i mätningar med kartläggningsverktyget LIKA håller stadens 
skolor en hög nivå. En redogörelse för avvikelser gentemot det nationella digitaliseringsuppdraget är ännu ej möjlig i 
denna fas av arbetet. 

Att utveckla arbetssätt som bidrar till ökad likvärdighet och minskar skolsegregationens effekter.  Genomfört 

Analys 

Grundskole- och gymnasienämndens verksamheter och förvaltning arbetar ständigt med att öka likvärdigheten och 
minska risken för skolsegregationens effekter. Det socioekonomiska bidraget är nämndens aktivitet för att minska 
effekterna av socioekonomisk påverkan på likvärdighet och segregationseffekter. I grunduppdraget är en indikator 
kopplad till det socioekonomiska bidraget där de aktiviteter som genomförts kvalitetssäkras. Bland de åtgärder i 
verksamheterna finns erbjudande om frukost till alla elever på Grönkullaskolan, lovskola erbjuds på samtliga skolor, 
många skolor har läxhjälp organiserad och ökad lärartäthet i vissa ämnen och grupper. 
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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. 

Ett pågående utvecklingsarbete sker på förskolan utifrån perspektiven trygghet, 
digitalisering, pedagogiska lärmiljöer samt språkutvecklande arbete. Arbetet följs upp genom 
enheternas och nämndens systematiska kvalitetsarbete och bidrar till att säkerställa 
verksamhetens kvalitet och likvärdighet samt att verksamheten utvecklas i förhållande till de 
nationella lagkraven och målen. Enheternas arbete visar på en hög pedagogisk kvalité och 
god måluppfyllelse utifrån nämndmålet kopplat till identifierade utvecklingsområden i 
förskolornas egna systematiska kvalitetsarbete. En del av detta positiva resultat har uppnåtts 
genom arbetet med Lärlabb, som genom kollegialt lärande om digitala verktyg ökat 
kompetensen hos pedagogerna och ger likvärdighet. Genomförandet av läslyftet som har 
varit framgångsrikt och har gynnat språkutvecklingen på förskolorna. Pedagogutbildningen 
som under året genomförts och som har ökat kunskapen kring tillgängliga lärmiljöer med 
koppling till barns lärprocesser. 

Bedömningen är att målet är uppfyllt. 

 

Förskolenämndens uppdrag 

Uppdrag Status 

Fortsätta utreda nämndens kostnader och investeringar. Nämnden ska i tertialrapporter samt 
årsredovisning komma med förslag på besparingar och effektiviseringar. 

 Genomfört 

Analys 

Förvaltningen har i ärende dnr: FN-0052/2019 gett förslag på besparingar till nämnden samt åtgärder för att 

effektivisera nämndens verksamhetsområde. Utredning av de föreslagna besparingarna pågår, inga nya förslag har 

identifierats under året. Arbete fortgår med att effektivisera verksamheterna där större förskoleenheter skapas och där 

man slår ihop mindre enheter och förlägger dessa i större lokaler. 

Låta nämndens arbete genomsyras av barnkonventionens intentioner. Som exempel ska 
utredningar och handlingar belysa barnperspektivet. 

 Genomfört 

Analys 

Inom grundskole- och gymnasienämndens verksamhetsområde har det under året genomförts kompetenshöjande 
utbildningar, aktiviteter och insatser kopplade till barnkonventionen. Kvalitetssäkring av arbetet följs upp inom ramen 
för det systematiska kvalitetsarbetet och rapporteras i tertialrapporteringar. Arbetet har haft lägre intensitet utifrån den 
rådande pandemin. 

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. 

 Genomfört 

Analys 

Samverkan i Rissne - SIR går enligt plan men takten har slagits av något på grund av pandemin. Den operativa 

ledningsgruppen 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. Arbetsgrupperna är igång och utför det operativa arbetet. Det beslutades under hösten 

2020 att Samverkan i Rissne ska deltaga i de två olika projekt, Dialog i komplexa samhällsfrågor - en form av 

medborgardialoger med fokus på större delaktighet och Expertgrupp barn - att arbeta med ungdomar och barns ökade 

delaktighet i beslut.  
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Uppdrag Status 

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

 Genomfört 

Analys 

Barn- och utbildningsförvaltningen deltar i stadens övergripande barnrättsnätverk och som är ett samordnat stöd för det 
gemensamma övergripande barnrättsarbetet i staden. Inom nämndens verksamhetsområde pågår kompetenshöjande 
utbildningar, aktiviteter och insatser kopplade till barnkonventionen. Det är viktigt att utvecklingsarbetet leder till att 
barns inflytande och delaktighet ökar. Ett arbete är initierat för att utveckla barnkonsekvensanalyserna och därmed 
säkerställa att barnets perspektiv beaktas vid alla beslut som berör barnen i verksamheten. Kvalitetssäkring av arbetet 
följs upp inom ramen för det systematiska kvalitetsarbetet och rapporteras vidare i verksamhetsberättelse. 

 

Öka informationen till nyblivna föräldrar om den kommunala förskolans verksamhet.  Genomfört 

Analys 

Kartläggning har genomförts av insatser och redan befintliga aktiviteter för att se hur de kan utvecklas samt säkerställa 
god och väsentlig information ges till nyblivna vårdnadshavare med syfte att öka andelen barn inskrivna i kommunal 
förskola. En uppdatering av foldern om förskolans uppdrag och verksamhet har påbörjats under  hösten 2020. Ett 
informationsblad om förskola skickas till alla nyinflyttade till staden med barn i förskoleåldern. Uppdatering av 
informationsbladet har genomförts. Ett arbete är initierat tillsammans med kommunikationsavdelningen för öka och 
identifiera fler kommunikationskanaler så att målgruppen får information om förskola. Inskrivningsgraden för barn i 
Sundbyberg ligger i dag på 86 %, vilket kan jämföras med genomsnittet i riket på 85 %. I jämförelse med Stockholms 
kommuner är det endast två kommuner som ligger över Sundbyberg i inskrivningsgrad. Trenden för Sundbyberg visar på 
ett positivt resultat. Sen 2017 har inskrivningsgraden ökat från 81 % till 86 %, samtidigt som antalet invånare har ökat i 
staden. 

Fortsätta arbetet med att utveckla förskolornas utemiljöer genom att systematiskt arbeta med 
att utvärdera lekvärdesfaktor. 

 Pågående 

Analys 

Arbete pågår utifrån tidigare kartläggning av lekvärdesfaktor för att utveckla utemiljöerna på stadens förskolor. 
Samverkan är initierat med Samhällsbyggnad- och serviceförvaltningen, då övergripande riktlinjer från staden behöver 
tas fram och beslutas för att systematiskt utveckla och följa upp lekvärdefaktorn inom stadens förskolor. Arbetet är 
långsiktigt och strategiskt och kommer fortsatt följas upp kontinuerligt i vidare tertialrapporter under 2021. 

Utreda möjligheten att bedriva öppen förskoleverksamhet med idéburet offentligt partnerskap.  Genomfört 

Analys 

Utredning i enlighet med uppdraget har genomförts och presenterades till förskolenämnden i augusti 2020. Uppdraget 
anses därmed avslutat och genomfört. 

Utveckla verksamheten för att ge barn förutsättningar att utveckla adekvat digital kompetens 
och möjlighet att grundlägga kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt till digital teknik. 

 Genomfört 

Analys 

Genom det etablerade Makerspace KVASAR, pågår ett arbete för att ge barnen inom förskolenämndens 
verksamhetsområde goda förutsättningar kring digital kompetens. Planerade utbildningsinsatser för ledning och 
pedagoger har försenats utifrån uppkommen händelse kring covid-19, men en framtagen plan finns för att kunna 
färdigställa utbildningarna under året. Syftet med utbildningsinsatserna är att öka kunskaperna kring hur digitala verktyg 
och digital teknik kan användas för att bidra till ökat lärande i det pedagogiska arbetet utifrån läroplanens intentioner. 
Genom KVASAR kan förskolorna utveckla inspirerande lärmiljöer, och ny ämnesspecifik metodik i undervisningen utifrån 
skapande med IT som material och med ett kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt. Forskare från Stockholms universitet 
och Södertörns högskola finns kopplade till KVASAR för att bidra med forskning inom området. 

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 

Ett arbete har genomförts av Lokalfastigheter för att kartlägga tillgängligheten på stadens förskolor. Granskningen 
omfattar Sundbybergs stads egna förskolor avseende tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelse 
och orienteringsförmåga. Granskningen har skett utifrån generella krav som ställs i PBL (plan och bygglagen) och PBF 
(plan och byggförordningen) samt allmänna råd som finns i Boverkets byggregler. Genomförd kartläggning visar 
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Uppdrag Status 

generellt på goda resultat. Förskolorna anses väl utformade enligt tillgänglighetsutförandet. På samtliga förskolor finns 
mindre brister som behöver åtgärdas. Återkommande brister finns framförallt kring höga grindar, dörrautomatik med 
sensorer, öppningsknappar och dörrhandtag som sitter för högt, samt vissa behov av justeringar i utemiljön. De brister 
som uppdagats har inget stöd i bygglagstiftningen (PBL och PBF) för krav på åtgärder för en verksamhet såsom förskola. 
Däremot kan det finnas krav utifrån arbetsmiljö - och/eller diskrimineringslagstiftningen. Några av de brister som 
kartlagts behöver ställas i relation till trygg och säker förskola för barnen innan åtgärder vidtas. Fortsatt samverkan sker 
mellan Förskolenämnden och Lokalfastigheter för att hantera och åtgärda de resultat som framkommit genom 
kartläggningen. 

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. 

Nämndens verksamhetsidé grundar sig i att öka individens möjlighet att delta i samhället och 
leva ett självständigt liv utifrån sina förutsättningar. På så sätt bidrar nämnden till 
fullmäktiges mål på många olika områden. Nämnden har därför ett antal nämndmål som 
ryms inom fullmäktiges övergripande mål. Sammantaget har verksamheterna tagit sig an de 
utmaningar och svårigheter som pandemin medfört och samtidigt fortsatt eller påbörjat 
förändrings- och effektiviseringsarbete som krävs för att klara de krav och utmaningar som 
nämnden delar med staden som helhet. 

Detta har bland annat gjorts genom att fortsätta utveckla samarbetet med 
Arbetsförmedlingen och närliggande kommuner då det förändrade arbetsmarknadsläget med 
anledning av pandemin sannolikt kommer öka behovet av insatser, inte minst för 
målgruppen med begränsad konkurrenskraft på den öppna arbetsmarknaden. Under året har 
nämnden gjort en överenskommelse inom ramen för DUA (Delegationen för unga och 
nyanlända till arbete) med syftet att ta fram jobbspår, rekrytera och matcha deltagare, 
kontakta arbetsgivare med rekryteringsbehov samt anpassa rutiner med mera för att 
underlätta och förbättra samverkan mellan kommunerna och Arbetsförmedlingens 
förändrade organisation. 

Under 2020 har ett ESF-projekt beviljats som ska påbörjas under 2021. Detta är ett 
samarbete med Finsam (finansiell samordning) och riktar sig till målgruppen som står längst 
ifrån arbetsmarknaden. Ett något lägre antal brukare från arbetssupporten har gått vidare till 
arbete eller studier än tidigare år och är en direkt följd av den ökade arbetslösheten i 
pandemins spår, där konkurrensen om jobben hårdnat ytterligare. Därför blir satsningen på 
ett närmare samarbete mellan vuxenutbildning och Arbetsförmedlingen extra viktig under 
kommande år. 

Ett av nämndens mål är att nyanlända ska få ett snabbt och samordnat mottagande. Ovan 
nämnda DUA-överenskommelsen har skapat bättre förutsättningar för nyanlända att få 
möjlighet till egen försörjning. Pandemin har även utgjort en stor utmaning för mottagandet 
av anvisande och kvotflyktingar, men trots detta har staden fullföljt sina åtaganden och tagit 
emot anvisade enligt Migrationsverkets önskemål. 

Trots de utmaningar som vuxenutbildningen har haft under året med bl.a. övergång till 
distansundervisning så visar analysen av elevenkäter som gjorts och av studieresultat att 
vuxenutbildningen har klarat utmaningarna väl och visar på en stor anpassningsförmåga hos 
både utbildningsanordnarna såväl som hos eleverna. Detta är erfarenheter att ta med in i 
2021 som skapar möjligheter att ytterligare göra vuxenutbildningen mer flexibel och 
tillgänglig. 

 

Bedömningen är att målet är uppfyllt. 
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Social- och arbetsmarknadsnämndens uppdrag 

Uppdrag Status 

Fortsätta utreda nämndens kostnader och investeringar. Nämnden ska i tertialrapporter 
samt årsredovisning komma med förslag på besparingar och effektiviseringar. 

 Genomfört 

Analys 

Nämnden beskrev i verksamhetsplanen för 2020 vilka besparingar och effektiviseringar som var en förutsättning för en 

budget i balans. Budgeten förutsatte också att volymerna inte ökade annat än marginellt samt att 

kompetensförsörjningen upprätthålls. Sedan dess har kraftiga volymökningar tillkommit inom barn och ungdom, större 

volymökningar än budgeterat har även uppkommit inom andra områden. Arbetet har trots pandemi och andra 

förändringar fortsätt där det är möjligt, med att utföra insatser i egen regi och att hitta alternativa boendelösningar som 

ersätter externa placeringar med tränings- och försöksboende i kombination med boendestöd. Nämnden har förberett 

för ett stödboende för beroende som möjliggör intern öppenvård i stället för behandling och eftervård på institution 

och det beräknas komma i drift i mars 2021. Boendet för unga i transit har ställts om till ett mer kostnadseffektivt 

ungdomsboende då pandemin medfört att behovet av transitplatser varit allt för litet i relation till kostnaderna. Ett 

utvecklings- och förändringsarbete har också inletts för att minska kostnader för familjebehandling, köpt öppenvård 

samt boende i jourhem för barn och ungdom. Under året har dels en omorganisation inom nämndens öppenvård för 

barn och unga skett, och ett bedömningsråd har införts för närmare samverkan mellan enheterna om mer 

kostnadseffektiva insatser för barn och unga.  

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. 

 Genomfört 

Analys 

Arbetet inom Samverkan i Rissne (SIR) löper på enligt plan. Behov har identifierats och en nulägesbild är framtagen. 

Arbete med en handlingsplan med nulägesbild, mål samt tydliggörande av organisation och styrning pågår. Processen 

har blivit något försenad på grund av den uppkomna pandemin. 

Samordna och utveckla arbetet med boendekedja kopplat till missbruksvård för vuxna.  Genomfört 

Analys 

Träningslägenheter har förts över från Lötsjöteamet till sociala boendeteamet. Processen har reviderats och struktur för 
flödet har upprättats i kvalitetsledningssystemet. Arbetet med ett internt stödboende fortsätter och planerad öppning 
av Ekbackens nyktra stödboende är i mitten av mars. 

Erbjuda skydd till personer som är våldsutsatta.  Genomfört 

Analys 

Nämnden erbjuder skydd till våldsutsatta personer, bland annat i form av skyddat boende. Nämnden har också tagit 
fram en övergripande handlingsplan avseende arbetet med våld i nära relation. Arbetet samordnas av en 
relationsvåldssamordnare. Relationsvåldsteamet, som består av två behandlare, har under året dels gett råd, stöd och 
behandling om max fem samtal till våldsutsatta myndiga personer som själva vänder sig till teamet, dels tagit emot 
uppdrag från socialsekreterare som utreder ärenden med våld i nära relation för längre behandlingsuppdrag. På uppdrag 
från socialsekreterare har relationsvåldsteamet också gett behandling till barn som utsatts för våld enligt modellen 
Trappan. Relationsvåldsteamet har också erbjudit behandling för våldsutövare med målet att stoppa våldet och därmed 
skydda våldsutsatta från ytterligare våld. Två familjebehandlare på enheten för öppenvård och förebyggande arbete har 
under året utbildats i och genomfört behandling enligt programmet Tryggare barn - en kurs i lugnt föräldraskap där 
fokus ligger på att stärka relationer och att förebygga risksituationer mellan föräldrar och barn. Kursen vänder sig till 
föräldrar inom socialtjänsten som har fått en orosanmälan om våld eller kränkning mot barn. 

Fortsätta att utveckla insatser för förebyggande arbete riktat mot barn, unga och unga 
vuxna. 

 Genomfört 

Analys 

Förebyggande arbete sker till exempel genom föräldraskapsstödjande insatser, hembesöksprogram, generella samtal 
och stöd till nyanlända föräldrar. Förvaltningen har under hösten 2020 genomfört en omorganisation där öppenvård och 
förebyggande arbete riktat till barn och unga samlas i en och samma enhet i syfte att utveckla kostnadseffektiva insatser 
i egen regi. 
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Uppdrag Status 

 

Utvecklingen av förebyggande insatser till barn, unga och unga vuxna pågår också inom ramen för den 
förvaltningsövergripande samverkan fokus barn och unga samt inom samverkan i Rissne, SiR. 

  

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

 Genomfört 

Analys 

Sfi har under året särskilt arbetat med de elever som omfattas av utbildningsplikt (elever med kort utbildningsbakgrund 
där Arbetsförmedlingen kräver heltidsstudier inom ramen för etableringslanen) genom att erbjuda en heltidsutbildning 
där sfi kombineras med orienteringskurser som omvärldskunskap och digitalisering. Dock har pandemin och övergången 
till distans- och fjärrundervisning inneburit ett uppehåll i de kompletterande kurserna då fokus har varit att genomföra 
och stötta i undervisningen i svenska som andraspråk. I ett samarbete med barn- och utbildningsförvaltningen har 
föräldrar erbjudits sfi på öppna förskolan i syfte att möjliggöra fortsätta studier under föräldraledigheten. Det är också 
ett sätt att göra föräldrarna bekanta med förskolan samt skapa kontakter med andra föräldrar. Tyvärr har öppna 
förskolan som alla andra påverkats av pandemin. Det har inneburit att de studerande har haft sin undervisning på 
distans kombinerat med undervisning på plats men utan förskoleaktiviteter då den verksamheten varit stängd. Under 
året har ett samarbete med Talangakademin genomförts. Deltagare har erbjudits en validerad praktik med 
kompetensbevis. Talangakademin har motsvarande verksamhet på fler platser i landet. 

Sundbyberg har till skillnad från de andra kommunerna utvecklat en modell där elever som läser sfi kan kombinera sina 
studier med en validerad praktik. Detta har varit en framgångsrik modell och 69 procent av de som deltagit har varit sfi-
elever. Sundbyberg kommer under 2021 tillsammans med Talangakademin (projektägare), Stockholms stad, 
Helsingborgs stad, Göteborgs stad, Huddinge kommun, ABF Stockholm och Skandias stiftelse Idéer för livet ytterligare 
utveckla modellen med validerad praktik inom ramen för ett ESF-projekt. 

Erbjuda feriejobbsplatser för stadens unga samt utveckla samarbete med näringslivet.  Genomfört 

Analys 

Årets feriejobb under sommaren för elever i årskurs 9 och årskurs 1 och 2 på gymnasiet har med vissa justeringar 
genomförts och alla som fullföljde sin ansökan och som tillhörde målgruppen, 438 personer, fick erbjudande om 
anställning. Då inte några anställningar inom vård och omsorg eller inom skola gick att genomföra prioriterades elever 
från årskurs 1 och 2 till de ordinarie feriejobben. Genom en särskild satsning tillsammans med fastighetsbolaget Balder 
kunde alla elever i årskurs 9 erbjudas en veckas anställning. 95 procent av de feriearbetande ungdomarna upplevde sig 
väl mottagna på sina arbetsplatser och 82,5 procent trivdes med sina arbetsuppgifter. 94 procent av arbetsplatserna 
upplevde att samarbetet med ungdomen fungerat bra eller mycket bra. 

Öka samverkan med närliggande kommuner vad gäller kommunal yrkesutbildning.  Genomfört 

Analys 

Sedan flera år finns ett länsgemensamt samarbete inom Storstockholm i syfte att skapa en gemensam 
vuxenutbildningsregion. Detta arbete har under perioder gått i vågor men har de senaste åren tagit ny fart och är mer 
aktivt än på länge. Sundbyberg ingår också i ett kluster på sex kommuner som tillsammans söker statsbidrag för 
yrkesutbildning, genomför fortbildningsinsatser för personal samt gemensamt följer upp externa utbildningsanordnare. 
Detta är ett ständigt pågående arbete som utvecklas över tid. Sundbyberg har också tillsammans med Solna 
(projektägare), Nacka och Värmdö samt Byggbranschens Yrkesnämnd Stockholm Gotland (BYN) utgjort styrgrupp för 
ESF-projektet "Sverige bygger ut". Projektet har varit ett samverkansprojekt som syftat till att utveckla den kommunala 
vuxenutbildningen inom bygg och därmed säkra framtida kompetensförsörjning i byggsektorn. Projektet "Sverige bygger 
ut", var ett av tre projekt i samma utlysning med fokus på byggsektorns utmaningar. Övriga projekt i utlysningen har 
varit/är: Sverige bygger nytt (Arbetsförmedlingen avslutat dec 2019) samt En byggbransch för alla 
(Byggnadsarbetareförbundet dec 2021). Projektet avslutades i december 2020 och kommer presenteras i en slutrapport 
under februari. 
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Äldrenämnden 

Sundbybergs äldreomsorg ska präglas av omtanke, valfrihet och nytänkande. 

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 invånarnas möjligheter till självbestämmanderätt, välbefinnande och integritet. 

Sundbybergs stad och äldreförvaltningen tillämpar lag (2008:962) om valfrihetssystem, 
LOV, för såväl hemtjänst som särskilt boende vilket ger invånarna möjlighet att välja 
hemtjänstutförare och boende i mån av plats. Alla utförare synliggörs på stadens hemsida i 
"Hitta och jämför" service. 

I och med pandemin befinner sig äldreförvaltningen i ett läge där nytänkande är av största 
vikt för att förvaltningen ska klara av att leverera grunduppdraget, och arbetssätt som präglas 
av problemlösning och nytänkande är direkt nödvändigt. Även stadens övriga förvaltningar 
har under året visat engagemang och förmåga att tänka nytt för att stötta under pandemin 
som ju drabbat hårt äldrenämndens kunder, verksamheter och medarbetare. 

 

På enheterna har nya aktiviteter startats upp utomhus, digitala anpassningar har gett 
möjlighet att hålla kontakt med anhöriga eller skapat nya kontaktytor för aktivitet. 

Under året har förvaltningens samtliga medarbetare visat stora prov på både omtanke, 
valfrihet och nytänkande. Detta manifesterades också genom att alla medarbetare inom 
äldreomsorgen utsågs till "Årets sundbybergare 2020". 

Målet anses som uppnått under året. 

Äldrenämndens uppdrag 

Uppdrag Status 

Fortsätta utreda nämndens kostnader och investeringar. Nämnden ska i tertialrapporter 
samt årsredovisning komma med förslag på besparingar och effektiviseringar. 

 Genomfört 

Analys 

Samtliga nämnder har ett pågående arbete med att se över, ta fram förslag och genomföra besparingar och 
effektiviseringar. 

Åtgärder ska vidtas för att minska social isolering och ofrivillig ensamhet hos äldre.  Genomfört 

Analys 

Det utökade användandet av digitala kommunikationskanaler såsom surfplattor med funktioner som Skype eller 
Facetime används fortsättningsvis flitigt i våra verksamheter. Träffpunkten anordnade under sommaren uppskattade 
aktiviteter utomhus, anpassade efter FHMs restriktioner. Det finns även digitala gympaprogram som går att nå via 
Sundbybergs stads hemsida, vilken har varit välbesökt. Ett samarbete med (H)järnkoll har inletts av äldreteamet och 
anhörigstrateg. (H)järnkoll erbjuder gruppsamtal via telefon, där personer som är 70 år eller äldre får möjlighet att prata 
med andra som känner oro eller ensamhet med anledning av coronavirusets följder. Samtalen leds av en 
seniorambassadör från (H)järnkoll som själv vet hur det är att ha oro eller ångest och har utbildats för att säkerställa att 
varje samtal avslutas i positiv anda. 

Förvaltningen har även erhållit statsbidrag för att motverka ensamhet hos äldre med demenssjukdom där man har köpt 
in digitala hjälpmedel som Tovertafel, ImuRelax och Joyvest. Vidare implementering av kommer att ske under 2021. För 
mer info se punkt 2.1.4.1. 

Riktlinjerna på myndighetsenheten har ersatt promenad med social och fysisk aktivitet, vilket innebär att den enskilde 
har möjlighet att välja hur insatsen ska utformas. Det kan då innebära tid för samtal. 
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Uppdrag Status 

Mellanboenden och andra typer av seniorboenden riktade till äldre uppmuntras.  Genomfört 

Analys 

Förvaltningen bevakar löpande i stadsplanering och detaljplaner planerade och möjliga lokaliseringar för bostäder för 
seniorer (bland annat mellanboende). En viss fördröjning har skett i byggandet på grund av pandemin men två aktuella 
projekt finns. Förvaltaren bygger ett mellanboende vid torget i västra Ursvik och där kommer samverkan med 
äldreförvaltningen, kultur- och fritidsförvaltningen och handslagsgruppen för äldre att starta under första halvåret 2021. 
Även i Ör centrum ska ett mellanboende byggas av Folkhem, där är planeringen ännu i ett tidigt skede. 

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. 

 Pausat 

Analys 

Uppdraget är tillfälligt pausat på grund av prioriteringar av resurser under rådande pandemi. Planen är att utvecklingen 
ska återupptas så snart verksamheten åter befinner sig i ett mer normalt läge. Regeringens utlovade omsorgslyft 
kommer att påverka möjligheterna för vidare utveckling av uppdraget i positiv riktning under 2021. 

Stödet för anhöriga ska utökas. Avlastningstiden för personer som vårdar anhöriga i hemmet 
ska utökas. 

 Pausat 

Analys 

Stödet till anhöriga har inte kunnat utökas under året. Äldreteamet som står för stora delarna av anhörigstödet på 
förvaltningen var utlånade till särskilt boende under våren för att täcka upp vakanser vid hög sjukfrånvaro. 
Växelvård/avlastning under våren på grund av pandemin så effekterna har ännu inte gått att se. Under denna tid har 
förvaltningen varit mer generösa med att bevilja avlösning i hemmet för att tillgodose kundernas behov. Uppdraget har 
inte kunnat genomföras under 2020 på det sätt som det var tänkt på grund av rådande pandemi. 

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

 Pågående 

Analys 

Utredningen är pågående men har varit tillfälligt pausad under pandemins kritiska månader då förvaltningens resurser 
behövdes på annat håll i verksamheten. Uppdraget omfattar ett utredningsarbete över lägre tid och förväntas pågå även 
under 2021. 

Utreda ramtid inom hemtjänsten med syfte att öka valfriheten för stadens äldre.  Avslutat, annan 
orsak 

Analys 

En omvärldsbevakning har genomförts under året, vidare utredning har varit tvunget att omprioriteras på grund av 
rådande pandemi och den omdisponering av resurser som varit nödvändig. 

En framtidsplan för stadens äldreomsorg ska upprättas i dialog med brukare, anhöriga och 
intresseorganisationer avseende hur boende, hemtjänst och dagverksamheter ska utvecklas. 

 Pågående 

Analys 

Utredningen förväntas pågå även under 2021 och arbete kommer att återupptas så snart resurser finns tillgängliga på 
förvaltningen då omprioritering av arbetsuppgifter har varit nödvändiga under året. 
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Kultur- och fritidsnämnden 

I Sundbyberg ges alla möjlighet till en meningsfull fritid. 

Sundbybergarnas möjligheter till en meningsfull fritid har varit begränsade. Flera av 
nämndens verksamheter och anläggningar har under året behövt stänga ner eller ställa om 
sin verksamhet. Trots detta har nämndens ambition varit att ha verksamhet igång i så stor 
utsträckning som möjligt. 

Både biblioteken och fritidsgårdarna beskriver att de inte kunnat uppfylla målen av just 
denna anledning. Biblioteken har sett en tydlig minskning av aktiviteter och barn och unga 
som har nåtts under 2020 jämfört med 2019. Skolbiblioteken har delvis kompenserat för 
minskningen och ökat antal bokade besök i biblioteken och därmed också utlåningen. 
Fritidsgårdarnas prioritet under året har varit att locka fler tjejer. Tjejer föredrar att delta i 
organiserade aktiviteter, och när just dessa fick stå tillbaka under året minskade också 
tjejernas närvaro på fritidsgårdarna. Däremot har andra satsningar skapat bättre 
förutsättningar för att tjejer ska vilja delta i fritidsgårdsverksamheten, så som att få in yngre 
årskullar och på så sätt introducera tjejer till fritidsgårdarna mer på deras villkor i tidig ålder. 

Utvecklingen av Aktivitetshuset Milot till en jämlik och jämställd plats har mer eller mindre 
fortsatt med några ändringar på grund av coronarestriktionerna. Man har trots detta lyckats 
locka till sig nya föreningar till huset och lyckats hålla ett antal öppet hus. Kulturskolan har 
också lyckats med att öka deltagandet av barn och unga från socioekonomiskt utsatta 
områden dels genom att erbjuda nya typer av verksamhet, dels genom att förlägga den i dessa 
områden. 

Bedömningen är att målet delvis är uppfyllt. 

Kultur- och fritidsnämndens uppdrag 

Uppdrag Status 

Fortsätta utreda nämndens kostnader och investeringar. Nämnden ska i tertialrapporter 
samt årsredovisning komma med förslag på besparingar och effektiviseringar. 

 Genomfört 

Analys 

Förvaltningen har under året gjort en mindre omorganisation genom att tjänsten som integrationssamordnare har tagits 
bort från och med 2020. Denna omorganisation gjordes utifrån att utvecklingsmålet för integration togs bort i 
verksamhetsplanen för 2019-2021. Kultur- och fritidsförnämnden har fattat beslut om att säga upp avtalet med 
Sundbybergs idrottsklubb rörande drift av motionsgården, för allmänheten, i Ursvik. Uppsägningen gäller från 20 juni 
2020. Kultur- och fritidsnämnden fattade den 19 november beslut om revidering av taxor och avgifter för inträde till 
Sundbybergs simhall. I och med corona pandemin så har inte förvaltningen och nämnden kunnat arbeta ytterligare med 
detta uppdrag. Övriga besparingsförslag som har tagits fram får tas med till budget 2021.  

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. 

 Genomfört 

Analys 

Detta mål har påbörjats utifrån verksamheten Samverkan i Rissne (SiR). I och med detta arbete har förvaltningens olika 
verksamheter varit i kontakt med Grönkullaskolan för att se hur förvaltningen kan stötta på bästa sätt. Förvaltningen 
centralt har även haft kontakt med skolan för att se hur vi på bästa sätt kan samordna våra verksamheter för att nå de 
unga som skolan anser behöver kultur- och fritidsförvaltningens verksamheter bäst. I och med corona pandemin så har 
arbetet bromsats något. Men en del som inte stoppats är nämndens verksamhet El Sistema, som från och med hösten 
2020 når alla förskolebarn i Rissne. 

Fortsätta ett intensivt arbete med framtidens idrottsanläggningar i Sundbyberg.  Pågående 

Analys 

En upphandling genomförs under våren som ska leda till en analys av det behov staden har av idrottsverksamhet, både 
placering och finansiering. 
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Uppdrag Status 

Detta uppdrag leds av en styrgrupp där politik, tjänstepersoner och representerar från Idrottsalliansen ingår. 

Fortsätta stödja kulturverksamheten i Bristollokalen.  Genomfört 

Analys 

Lokalfastigheter AB tog fram ett förslag till nytt hyresavtal med fastighetsägaren, vilket gäller från 1 juli 2020 till och med 
september 2024. Fastställt i fullmäktige 2020-05-20. Nämnden beslutade 2020-06-16 om upplåtelseavtal till Kulturscen 
Bristol för samma period. 

Fortsätta arbetet med projektet med en ridanläggning vid Milot i Ursvik.  Planerat 

Analys 

I och med pandemin har detta arbete inte prioriterats. 

Fatta beslut om ett nytt kulturpolitiskt program och arbeta med implementeringen av 
detta program. 

 Genomfört 

Analys 

Det kulturpolitiska programmet fastställdes av kommunfullmäktige den 25 maj. Arbetet med implementering fortgår. 
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Stadsmiljö- och tekniska nämnden 

En hållbar, tillgänglig och inkluderande stad. 

Stadsmiljö- och tekniska nämnden genomförde under året en rad olika åtgärder för en 
hållbar och inkluderande stad såsom utbyggnad av gång- och cykelvägar, utveckling av 
parker och naturreservat, trafiksäkerhetshöjande åtgärder i gaturummet, utbyggnad av 
cykelparkeringar och utveckling av stadens belysningsanläggning. För ökad tillgänglighet har 
receptionsmiljön i stadshuset utvecklats. Sedan årsskiftet finns dels en barnhörna dels en 
plats med dator för att underlätta för våra besökare att använda våra e-tjänster. Under året 
har ett avtal för en modern e-tjänstplattform för hela staden- för såväl extern som intern 
användning - tecknats. Ett flertal olika strategier och program inom området är under arbete 
och utvecklingsarbetet kommer fortsätta under 2021. 

Målet bedöms vara uppfyllt för året. 

Stadsmiljö- och tekniska nämndens uppdrag 

Uppdrag Status 

Fortsätta utreda nämndens kostnader och investeringar. Nämnden ska i tertialrapporter 
samt årsredovisning komma med förslag på besparingar och effektiviseringar. 

 Genomfört 

Analys 

Samtliga nämnder har ett pågående arbete med att se över, ta fram förslag och genomföra besparingar och 
effektiviseringar. 

Prioritera satsningar i stadsmiljön som stärker framkomlighet för gående, cyklister och 
kollektivtrafikresande, stärker tryggheten och/eller stärker den biologiska mångfalden. 

 Genomfört 

Analys 

Nämnden har fortsatt arbetet med att byta ut och utveckla stadens belysningsanläggning för att minska miljöpåverkan 
och skapa trygga miljöer. Armaturer har bytts från kvicksilver till LED. Den nya LED-armaturen ger förhoppningsvis 
invånarna en upplevelse av ökad trygghet i området, driftskostnaderna går ner samtidigt som de är mer miljövänliga. Ett 
flertal belysningsåtgärder har genomförts runt om i staden för att åka tryggheten, bland annat vid Kanalparken och 
Bällsta Bro. 

Trafiksäkerhets- och tillgänglighetsåtgärder har kontinuerligt genomförts i stadsmiljön. Till exempel har varningsmärken 
med blinkande lampor vid hastighetsöverträdelse installerats vid Kymlingeskolan och Älvkvarnsskolan. 

En fortsatt planering för och utbyggnad/förbättring av kollektivinfrastrukturen har pågått under året. Staden och 
Trafikförvaltningen samarbetar med Trafikverket för att minska störningarna under perioden för Mälarbanans 
utbyggnad. Trafikförvaltningen har påbörjat ett arbete för att omvandla den linjelagda Närtrafiken till anropsstyrd trafik, 
vilket skulle kunna medföra att hållplatser för Närtrafiken kan tas bort och möjligheter skapas för lastzoner, 
parkeringsplatser och andra funktioner. En preliminär utredning om busskoppling mellan Hallonbergen och Arenastaden 
har genomförts. 

Planering för och utbyggnad och förbättring av cykelstråk i staden har fortsatt under året. En cykelbana längs 
Rosengatan togs i bruk i maj och en förlängning av cykelbanan vid kvarteret Västerdalen genomfördes under hösten. 

Under sommaren har tre pop up-parker varit utplacerade i staden, likt tidigare år. De tillfälliga parkerna har haft inslag 
av sittplatser och växtlighet, som dessutom gynnat den biologiska mångfalden. 

Prioritera hög skötselnivå på de platser och stråk som används mest och av flest 
människor. 

 Genomfört 

Analys 

Ett fortsatt underhåll av befintliga hårdgjorda miljöer, såsom gator och trottoarer, har skett i enlighet med tillgänglig 
underhållsbudget. Som tidigare framgått har även planering för och utbyggnad/förbättringar av kollektivinfrastrukturen i 
staden pågått under året. 

Mindre renoveringar av planteringar vid strandpromenaden har genomförts. Förbättringar av markytor vid entrén till 
och uteserveringen i Marabouparken har genomförts. En upprustning av norra entrén till Marabouparken har påbörjats 
och kommer att utföras i etapper. 

Flytöar har placerats ut i Bällstaån och Lötsjön. Kanalparken har fortsatt att utvecklas med nya sittplatser, blommande 
träd, perenner, äng och lökväxter. 
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Uppdrag Status 

 

Den norra och den södra entrén till Lötsjön-Golfängarnas naturreservat ska utvecklas till tydligare och mer inbjudande 
platser med nya sittplatser, träd, buskar och ängar. 

Minimera matsvinnet i de kommunala verksamheterna.  Genomfört 

Analys 

Under våren påbörjades ett arbete för att minska matsvinnet i de kommunala verksamheterna, som sen fortsatt under 
året. Alla kök mäter och registrerar sitt matsvinn. Produktions- och förvaringssvinn har minskat med ca 30 % jämfört 
med 2019. Tallrikssvinnet har inte minskat nämnvärt. 

Nämnden gav under våren förvaltningen i uppdrag att optimera antalet tillagningskök i stadens skolor och förskolor 
utifrån ekonomiska, miljömässiga och verksamhetsmässiga förutsättningar. Måltidsservice har sedan dess gjort om fyra 
tillagningskök till mottagningskök. Optimeringen har slagit väl ut. I dagsläget är det inte aktuellt att göra om fler 
tillagningskök till tillagningskök. Arbetet är kontinuerligt och långsiktigt. 

Minska råvarukostnaden per lunch med minst 10 %.  Genomfört 

Analys 

Som redan framgått pågår ett arbete för att minska matsvinnet i stadens kök. När matsvinnet minskar kommer 
råvarukostnaderna att minska genom att färre råvaror köps in och tillagas. Ett arbete pågår också för att skapa nya 
menyer som är mer kostnadseffektiva. Fler menyer skapas till exempel med ekologisk potatis istället för ris eller pasta, 
då potatis är en billigare produkt än ris och pasta. 

Råvarukostnaderna har minskat med ca 18% för perioden januari-december 2020 mot samma period 2019. Det 
motsvarar en besparing på ca 3,5mnkr. Minskningen kan bland annat bero på färre ätande barn under coronapandemin, 
bättre menyer, billigare råvaror, bättre kontroll över inköp och tillagning samt en minskning av svinn. 

Möjliggöra medborgardelaktighet på offentliga ytor.  Genomfört 

Analys 

Arbetet för att möjliggöra medborgarinflytande i samband med utveckling av stadens lekplatser utifrån 
barnrättskonventionen har fortsatt under året. Lötsjöns lekplats är renoverad utifrån en medbestämmandedialog med 
ungdomar på Ängskolan hösten 2019. 

Sommarjobbande skolungdomar har studerat Sundbybergs parker och intervjuat ungdomar med fokus på platser för 
ungdomar i Sundbyberg som ett underlag till utvecklingen av stadens lekplatser, lekplatsprogram och grönplan. 

Asfaltsmålning vid Tornparkens lekplats är klar och en invigning hölls den 22/10 tillsammans med en barngrupp från 
Lekplatsvägens förskola. Barngruppen har varit med och utformat asfaltsmålningen samt medverkat i planeringen av 
lekplatsen. 

Under året har en förstudie gällande verktyg för medborgardialog med geodataplattformen som grund tagits fram. 
Förstudien har presenterats för geodata och planenheten. Geodata kan stötta vid medborgardialoger om intresse finns 
från andra verksamheter inom staden. 

I samarbete med näringsliv och andra aktörer möjliggöra innovativa mobilitetslösningar.  Försenat 

Analys 

En handlingsplan för introduktion av kommersiella elscootrar har tagits fram. Ännu har ingen leverantör etablerat 
elscootrar i Sundbyberg. 

Uppdraget flyttas över till 2021. 

Grundskole- och gymnasienämnden och stadsmiljö- och tekniska nämnden ska 
tillsammans arbeta med sund och säker skolväg för alla elever i stadens skolor. 

 Försenat 

Analys 

Arbetet för att skapa sunda och säkra skolvägar har fortsatt under året, i samarbete med några av stadens skolor 
(Kymlingeskolan, Ursvikskolan, Ängskolan och Örskolan). Under höstterminen genomförde Kymlingeskolan och Örskolan 
en resvaneundersökning där eleverna svarade på frågor om sina resvanor och skolvägar. Under höstterminen 
genomfördes även en bilfri vecka och en reflexkampanj i samtliga skolor. Föräldrar och elever i årskurs F-1 fick ett 
startpaket vid terminsstart med information kring sund och säker skolväg. Ett kontinuerligt arbete med trafiksäkerhet 
har också pågått under året. 

Arbetet är långsiktigt. Uppdraget genomförs successivt, med fokus på vissa skolor vissa år. Uppdraget flyttas därför över 
till 2021. Under vårterminen 2021 kommer även Duvboskolan involveras i projektet. 
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Byggnads- och tillståndsnämnden 

Förebyggande tillsyn för en god folkhälsa. Tydliga, transparenta och effektiva processer 

vid tillståndsansökningar. 

Med anledning av den pågående pandemin har byggnads- och tillståndsnämnden arbetat 
aktivt för att säkerställa att företag i Sundbyberg följer Folkhälsomyndighetens föreskrifter 
(HSLF-FS 2020:9) om att förhindra smitta av covid-19 på restauranger och caféer med flera. 

Som en del av detta arbete har information lagts upp på stadens webbplats, informationsbrev 
skickats till alla relevanta verksamheter och kontrollbesök har genomförts på plats. 
Livsmedelsinspektörerna har anpassat sitt arbetssätt enligt Livsmedelsverkets 
rekommendationer och bland annat bedrivit tillsyn på distans, exempelvis kontrollerat 
information, spårbarhet och E-handel. 

Miljöenheten har påbörjat ett arbete med att se över den information som finns på stadens 
webbplats avseende serveringstillstånd, försäljningstillstånd samt försäljning av folköl 
respektive receptfria läkemedel. 

Miljöenhetens verksamhetsgrupper har kartlagt huvudprocesser för respektive verksamhet. 
Tydliggörande av processerna i processkartläggningssystemet 2c8 har påbörjats och kommer 
att fortsätta under 2021. Även en genomlysning av bygglovsenhetens arbete har gjorts. 
Resultatet ska nu analyseras och en handlingsplan med åtgärder ska tas fram utifrån 
resultatet. 

En kartläggning av bygglovsprocessen har gjorts. Arbetet för att digitalisera 
bygglovsprocessen kommer att fortsätta under 2021. 

 

Målet bedöms vara uppfyllt för året. 

 

Byggnads- och tillståndsnämndens uppdrag 

 

Uppdrag Status 

Fortsätta utreda nämndens kostnader och investeringar. Nämnden ska i tertialrapporter 
samt årsredovisning komma med förslag på besparingar och effektiviseringar. 

 Genomfört 

Analys 

Samtliga nämnder har ett pågående arbete med att se över, ta fram förslag och genomföra besparingar och 
effektiviseringar. 

Fortsätta arbeta med kontroll av inomhusmiljöer med fokus på radon och obligatorisk 
ventilationskontroll (OVK). 

 Avslutat, annan orsak 

Analys 

Miljöenheten har under året fokuserat på att granska inkomna radonmätningar. Informationsblad och skrivelser är 
framtagna och utskickade till ett hundratal fastighetsägare. Arbetet kommer att fortsätta under kommande år. Vid 
inspektion av förskolor har OVK-protokoll granskats. Vid nybyggnation begär bygglovsenheten in protokoll från 
byggherren över utförd radonmätning. 

OVK-besiktningar i äldre bebyggelse har inte kunnat genomföras av externa besiktningspersoner - på uppdrag av 
fastighetsägare - under pandemin. En OVK-besiktning kräver att en besiktningsperson blir insläppt i en lägenhet för att 
kunna genomföra arbetet. Detta går emot folkhälsomyndighetens rekommendation och därför har detta arbete ej 
genomförts. Vid nybyggnation sker OVK-besiktning som vanligt. 

Uppdraget återkommer, något omformulerat, i nämndens verksamhetsplan för 2021. 
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Uppdrag Status 

Tillsyn av byggnader avseende PCB-sanering.  Pågående 

Analys 

Uppföljning av två ärenden, där dispens från PCB-sanering gick ut vid årsskiftet 2020/2021, har skett under året. En 
fastighetsägare har förelagts att inkomma med anmälan om PCB-sanering senast den 1 mars 2021. Handläggning av 
saneringsanmälan i de två ärendena, eventuellt med tillsyn på plats, kommer att ske under 2021. 

Uppdraget flyttas över till nämndens verksamhetsplan för 2021. 

Stödja bostadsrättsföreningar, småföretagare och mindre fastighetsägare för att öka 
medvetenheten om fastighetsägaransvar och nämndens tillsynsarbete på området. 

 Försenat 

Analys 

Arbetet har påbörjats under året, men är inte slutfört. På grund av pandemin har det inte varit lämpligt att besöka 
fastighetsägare samtidigt som trängseltillsyn har prioriterats under pandemin. Arbetet kommer att fortsätta och 
uppdraget har flyttats över till nämndens verksamhetsplan för 2021. 

Starta digitalisering av bygglovsprocessen för effektivisering av processen och tydlig 
kommunikation med sökande. 

 Avslutat, annan orsak 

Analys 

En kartläggning av bygglovsprocessen har gjorts. Processkartläggningen kommer att ligga till grund för digitaliseringen av 
bygglovsprocessen. Digitaliseringen har inte kunnat påbörjas, främst på grund av personalbrist. Bygglovsenheten har 
behövt prioritera grunduppdraget. Rekrytering av personal pågår för att ge utrymme till utvecklingsarbete. 

Uppdraget återkommer, något omformulerat, 2021. 

Fortsätta att bevaka energianvändning, förnybar energi, hantering av inomhusmiljöer 
och giftfria material i nya byggnader samt uppfyllande av stadens grönytefaktor och 
mobilitetsprogram i bygglovsprocessen. 

 Genomfört 

Analys 

Ett kontinuerligt arbete har pågått i bygglovs- och anmälningsärenden för att bevaka energianvändning, byggmaterial 
mm utifrån gällande lagar och regler. Även uppfyllandet av stadens grönytefaktor och mobilitetsprogram har bevakats. 

Bevaka ekologisk och kemisk status av recipienten med koppling till Sundbyberg och stöd 
till staden i arbete för god vattenkvalitet. 

 Avslutat, annan orsak 

Analys 

Miljöenheten har deltagit i vattensamverkansgrupper och miljöövervakning för de recipienter som dagvatten från 
Sundbyberg avrinner till samt i kommunens dagvattengrupp. 

Uppdraget återkommer, något omformulerat, i nämndens verksamhetsplan för 2021. 

Öka andelen människor och företagare som känner sig väl bemötta och får god service.  Avslutat, annan orsak 

Analys 

Miljöenheten har arbetat med mallar, skrivelser och blanketter för tydlig information och god service. Informationsblad 
till byggentreprenörer är framtagen och finns tillgänglig på stadens webbplats. Enheten har även gjort en översyn av den 
berörda informationen på stadens webbplats. Översynen av informationen kommer att fortsätta under 2021, liksom 
arbetet med mallar, skrivelser och blanketter. En utbildning i klarspråk har även genomförts för personalen. 

Miljöenheten har infört tekniskt stöd och telefontider som förbättrar hanteringen av inkomna telefonsamtal. Även 
rutiner för hantering av inkommande telefonsamtal har setts över och uppdaterats. 

Bygglovsenheten har undersökt möjligheten att använda ett program för återkoppling av upplevd service. Programmet 
samt andra åtgärder för ett gott bemötande kommer att ingå i en handlingsplan för 2021. 

Uppdraget återkommer, något omformulerat, i nämndens verksamhetsplan för 2021. 
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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 uppfyllt. 

Samtliga bolag i koncernen fick under 2019 nya ägardirektiv. Fullmäktige ger numera 
ägardirektiv direkt till respektive bolag och inte som tidigare via moderbolaget. Det innebär 
att Sundbybergs stadshus AB:s roll ändrats. Styrningen från Sundbybergs stadshus AB:s sida 
har därmed mer inriktningen av samordning än direkt styrning av dotterbolagen. Ett av de 
större samordnande ansvaren som Sundbybergs stadshus AB har är att samordna och 
kvalitetsgranska bolagskoncernens rapportering i samband med tertial- och årsbokslut och 
via det den löpande verksamheten. 

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 

Samverkan med social- och arbetsmarknadsnämnden kring att tillskapa feriejobbsplatser 
för stadens unga. 

 Genomfört 

Analys 

Bolagskoncernen har fortsatt att i samverkan med social- och arbetsmarknadsnämnden ta emot sommarjobbare. Även 
under Coronaåret 2020 tog koncernen emot sommarjobbare i samma omfattning som föregående år, naturligtvis anpassat 
till rådande rekommendationer och omständigheter. Koncernen valde dessutom att utöka sommarjobbsuppdraget med 
ytterligare fem ungdomar under v 33 då det både fanns behov i verksamheten och ungdomar som önskade sysselsättning. 
Förvaltaren har sedan 2019 dessutom kompletterat sommarjobbserbjudandet med höstlovs-, vinter- och påskjobbare för 
lovlediga skolungdomar. Ungdomarna handleds av unga vuxna och får arbetsuppgifter av sådan karaktär att de bidrar till 
ökad trivsel och trygghet för Sundbybergs invånare: städning av gårdar, målning, röjning av buskar och sly, rensning i 
cykelförråd etc. samt vissa administrativa uppgifter. Utöver dessa arbetstillfällen erbjuder koncernen även traineeplatser och 
praktiktjänster. Fastighets AB Förvaltaren har ett samarbete med Talangakademin, där bolaget har erbjudit praktikplatser 
som sedan resulterat i visstidsanställningar. Bolaget har precis gått in ett fortsatt samarbete med Talangakademin för att, 
tillsammans men andra fastighetsägare och Sundbybergs stad, verka för att skapa praktikplatser för validerad praktik och 
sysselsättning för personer som står långt ifrån arbetsmarknaden. Även Lokalfastigheter i Sundbyberg AB har under 2019 
och 2020 i samarbete med Talangakademin erbjudit praktikplatser. Sundbyberg Avfall och Vatten AB erbjuder praktikplatser 
med hänsyn taget till skyddslagstiftningen. 

Undersöka kommunkoncernövergripande effektiviseringsåtgärder.  Genomfört 

Analys 

Sundbybergs stadshus AB arbetar med att förenkla och effektivisera de administrativa rutinerna i gränssnittet mellan 
bolagskoncernen och Sundbybergs stad. 

Inom bolagskoncernen pågår 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, men också övriga bolag i 
koncernen, använder vissa administrativa servicetjänster som tillgängliggjorts av Fastighets AB Förvaltaren. Genom 
samverkan inom bolagskoncernen bidrar bolagskoncernen indirekt till att hela kommunkoncernen blir mer effektiv. Bolagen 
har också deltagit i utredningar och projekt initierade av staden där bolaget kunnat bidra med resurser och kompetens. 
Exempel på projekt under året är utveckling av stadens principer för lokalförsörjning och styrande dokumentation för 
finansiering och kommunal borgen. Även inom området arkiv och ärendehantering sker en utveckling av samarbetet mellan 
koncernens bolag och mellan bolagen och staden. 

 



Sundbyberg stads årsredovisning 2020    
 65 

Uppdrag Status 

Samordna och tillgängliggöra informationen om arbetet med nya stadskärnan.  Genomfört 

Analys 

För att samordna och tillgängliggöra informationen om projekt Sundbybergs nya stadskärna fokuserar Sundbybergs stadshus 
AB på följande kommunikationsområden; skyltning, nyhetsbrev och webb. 

Skyltningen av projektet synliggörs, exempelvis med informationsskyltar som komplement till Trafikverkets 
arbetsplatsskyltning samt visionsskylt i informationslokalen. Nyhetsbrevet distribueras kvartalsvis eller mer vid behov. 
Nyhetsbrevet har till dags dato 525 prenumeranter med en god mix mellan boende, verksamma, fastighetsägare, besökare 
och allmänt intresserade. Projektets webbplats sundbyberg.se/nyastadskarnan är vår primära kommunikationskanal och har 
drygt 700 unika besökare per månad. Webbsidan om pågående och planerade byggarbeten i Nya stadskärnan har 200-300 
unika besökare per månad. 

En utvärdering av projektets kommunikationskanaler har gjorts med hjälp av en enkät för att kunna förbättra och förstärka 
kommunikationen. Resultatet gav att kommunikationssystemet fungerar. Mest uppskattat var webb, nyhetsbrev, möten 
samt artiklar i media. 
Utöver den externa kommunikationen informerar vi internt inom Sundbybergs stad för de medarbetare som berörs 
och/eller är särskilt intresserade. Året har präglats av den pågående pandemin och projektets vanligtvis regelbundna fysiska 
möten med allmänheten har fått ställas om till flera digitala informationsmöten tillsammans med Trafikverket. 

 

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 är uppnått. 

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

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 påbörjades en planprocess för 
650 lägenheter i Hallonbergen – såväl nyproduktion som förtätningar. En planprocess för 
300 lägenheter ovanpå befintliga garage i Rissne har också påbörjats. Nyproduktion planeras 
i Ursvik, fastigheten Kvarnstugan. Detaljplanen är antagen och nu pågår projektering av 136 
lägenheter samt tillskapande av 1 700 kvm lokalyta. Produktionsstart beräknas ske under Q2 
2021 och inflyttning preliminärt till årsskiftet 2022/2023. Bolaget har gjort en analys av hur 
arbetet med väsentliga frågor bidrar till uppfyllandet av Agenda 2030 och de globala målen. 

 

Fastighets AB Förvaltarens uppdrag 

 

Uppdrag Status 

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 mellan Fastighets AB Förvaltaren och staden. 
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Uppdrag Status 

Bidra till social hållbarhet genom att Fastighets AB Förvaltaren utvecklar insatser gällande 
sociala investeringar. 

 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 Fastighets AB Förvaltarens 
sociala investeringar är lovjobbare, deltagande i Talangakademin och andra sponsringsinsatser, deltagande i SiR, 
nattvandrare, erbjudande om praktikplatser, 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 löplopp för barn och unga. 
Förvaltaren ser också över sitt trygghetsarbete för att se vilka delar de behöver komplettera med och var de behöver 
samverka med andra för att uppnå större effekt. Bolaget har även påbörjat implementeringen av Huskurage som också 
ryms under definitionen social investering. 

Bidra till ekologisk hållbarhet genom att i tillämpliga delar genomföra stadens program för 
mobilitet. 

 Pågående 

Analys 

Fastighets AB Förvaltaren och Sundbybergs stad deltar i ett statligt forskningsprojekt om boende och resvanor, MoBo3. 
MoBo står för Mobilitet och Boende. Som en del i projektet vill Förvaltaren utveckla framtidens boendemiljöer och 
mobilitetslösningar på Skvadronsbacken i Rissne. De undersöker bland annat möjligheten till smarta hemleveranser, 
delningstjänster och smart laddning av elfordon. Projektet finansieras av Energimyndigheten och pågår fram till slutet av 
2022. 

Nyproduktion ska bidra till ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet.  Pågående 

Analys 

Utifrån sin hållbarhetspolicy och målbild strävar Fastighets AB Förvaltaren alltid efter att beakta ekonomisk, social och 
ekologisk hållbarhet i allt de gör. Bolaget ställer krav utifrån detta på leverantörer och entreprenörer. I nyproduktion 
siktar Förvaltaren 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 projekt. Ett arbete pågår 
också för att tydliggöra hur bolaget viktar och beaktar olika hållbarhetsaspekter i sina projekt och hur de kan tydliggöra 
det i den övergripande projektstyrningen. 

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 uppfyllt. 

 

Lokalfastigheter har sedan 2019 varit delaktiga i stadens projekt för att ta fram uppdaterade 
lokalförsörjningsprinciper, inklusive lokalförsörjningsprocess, samt ett uppdragsavtal mellan 
staden och bolaget för att tydliggöra bolagets respektive stadens ansvar gällande 
lokalförsörjning, fastighetsförvaltning samt byggprojekt. Arbetet avslutades i november 2020 
med att kommunfullmäktige beslutade om lokalförsörjningsprinciper samt uppdragsavtal, 
att gälla fr o m 1 januari 2021. 

Under hela 2020 har bolaget därutöver arbetat aktivt, främst i samverkan med 
stadsledningskontoret, med att ytterligare utveckla befintliga arbetsprocesser. I april 2020 
avslutade bolaget 6 stycken utvecklingsprojekt, alla med syfte att effektivisera arbetet och 
skapa hållbara processer. Allt arbete har skett utifrån att på bästa sätt säkerställa att stadens 
verksamheter har ändamålsenliga och hållbara lokaler och att de därmed kan fokusera på 
sina kärnuppdrag gentemot stadens invånare. 
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Lokalfastigheter i Sundbyberg AB:s uppdrag 

Uppdrag Status 

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 

Ett arbete har genomförts av Lokalfastigheter för att kartlägga tillgängligheten på stadens förskolor. Granskningen 
omfattar Sundbybergs stads egna förskolor avseende tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelse 
och orienteringsförmåga. Granskningen har skett utifrån generella krav som ställs i PBL (plan och bygglagen) och PBF 
(plan och byggförordningen) samt allmänna råd som finns i Boverkets byggregler. Genomförd kartläggning visar 
generellt på goda resultat. Förskolorna anses väl utformade enligt tillgänglighetsutförandet. På samtliga förskolor finns 
mindre brister som behöver åtgärdas. Återkommande brister finns framförallt kring höga grindar, dörrautomatik med 
sensorer, öppningsknappar och dörrhandtag som sitter för högt, samt vissa behov av justeringar i utemiljön. De brister 
som uppdagats har inget stöd i bygglagstiftningen (PBL och PBF) för krav på åtgärder för en verksamhet såsom förskola. 
Däremot kan det finnas krav utifrån arbetsmiljö - och/eller diskrimineringslagstiftningen. Några av de brister som 
kartlagts behöver ställas i relation till trygg och säker förskola för barnen innan åtgärder vidtas. Fortsatt samverkan sker 
mellan Förskolenämnden och Lokalfastigheter för att hantera och åtgärda de resultat som framkommit genom 
kartläggningen. 

Effektiv och hållbart förvalta stadens lokaler och fastigheter.  Genomfört 

Analys 

Lokalfastigheter i Sundbyberg AB har under hela 2020 fortsatt arbetet med att utveckla och effektivisera 
fastighetsförvaltningen. 

Bistå staden med projektorganisation för ny- och ombyggnation av lokaler och fastigheter.  Genomfört 

Analys 

Lokalfastigheter i Sundbyberg AB har genomfört uppdraget då de har en projektorganisation för ny- och ombyggnation 
av lokaler och dimensioneringen av organisationen anpassas efter stadens behov. 

Tillsammans med kommunstyrelsen arbeta vidare och fastställa processen för 
lokalförsörjning. 

 Pågående 

Analys 

Lokalfastigheter i Sundbyberg AB har sedan 2019 varit delaktiga i stadens projekt för att ta fram uppdaterade 
lokalförsörjningsprinciper, inklusive lokalförsörjningsprocess, samt ett uppdragsavtal mellan staden och bolaget för att 
tydliggöra bolagets respektive stadens ansvar gällande lokalförsörjning, fastighetsförvaltning samt byggprojekt. Arbetet 
avslutades i november 2020 med att kommunfullmäktige beslutade om lokalförsörjningsprinciper samt uppdragsavtal, 
att gälla fr o m 1 januari 2021. Uppdraget fortsätter under 2021 med att implementera alla delar av uppdragsavtal och 
principer. 

Prioritera klimatsmarta lösningar vid drift, underhåll och investeringar.  Genomfört 

Analys 

Lokalfastigheter i Sundbyberg AB har övertagit ansvaret för att samordna och ta fram nya projekteringsanvisningar, då 
de som finns i dag är ca fem år gamla. Bolaget har startat en arbetsgrupp för detta arbete som kommer att pågå 2021. 

Kartlägga lokalernas miljöprestanda och konkretisera förbättringsåtgärder med tidsplan 
för genomförande. 

 Genomfört 

Analys 

Lokalfastigheter i Sundbyberg AB genomför löpande energikartläggningar i fastighetsbeståndet. Åtgärder efter 
kartläggningarna identifieras och prioriteras utifrån bedömd pay-off tid. Åtgärder som endast kräver tid av den egna 
driftspersonalen genomförs omedelbart och åtgärder som kräver investeringsmedel planeras och genomförs inom 
ramen för det planerade underhållet alternativt Lokalanpassningar. 

Ta fram en handlingsplan för stadens historiska byggnader.  Pågående 

Analys 

Lokalfastigheter i Sundbyberg AB fick i augusti förtydligande från staden gällande detta uppdrag. Bolaget arbetar nu med 
att ta fram ytterligare material som ska ingå i handlingsplanen för historiska byggnader. Uppdraget har under året 
utvidgats och därför kommer rapporten att redovisas under början av 2021. 
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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 kommunkoncerngemensam digital infrastruktur. 

 

Bedömningen är att målet är uppfyllt. 

Inom Stadsnätsbolagen pågår ett omfattande arbete med att strukturera och samordna 
arbetet med att skapa en kommunkoncerngemensam digital infrastrukturplattform. Det 
gäller såväl strategiskt som operativt arbete. Under året har två styrgrupper bildats, en med 
stadens IT-enhet och en inom bolagskoncernen. Tester av infrastrukturplattformen pågår. 

 

Sundbybergs stadsnätsbolag AB (SSB) och Sundbybergs Bredband AB (SBB) uppdrag 

 

Uppdrag Status 

Driva och se till att det skapas en kommunkoncerngemensam digital infrastruktur av kablar 
och aktiva nät. 

 Pågående 

Analys 

Sundbybergs stadsnätsbolag AB och Sundbybergs Bredband AB arbetar aktivt med uppdraget och ett flertal olika 
delprojekt är igång. 

  

 

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 uppfyllt. 

SAVAB arbetar aktivt med att skapa förutsättningar för en långsiktigt hållbar verksamhet och 
de åtgärder och aktiviteter som genomförs under 2020 är i linje med de mål och uppdrag 
som är fastställda. Utifrån bolagets helhetsansvar för all hantering och drift av vatten, avlopp 
och avfall har bolaget under 2020 bland annat arbetat med: 

Underlagsmaterial till strategi för separering av kombinerat ledningsnät. 

Samtliga anläggningar har förberetts för att utrustas med skalskydd och larm samt ha 
tillgång till reservkraft. Arbetet har intensifierats i takt med att en säkerhetschef har anlitats 
av SAVAB via systerbolaget Förvaltaren. 

Ny version av VA-teknisk standard har tagits fram. Denna används som stöd i Sundbyberg 
när nya VA-anläggningar ska byggas. 

Ny avfallsingenjör har rekryterats för att fokusera på att förbättra kvaliteten på insamlat 
matavfall. Ett projekt har startats upp under hösten med fokus på Stora Ursvik och 
insamlingen av matavfall i stationär sopsug. 

En uppdatering av Avfallsföreskrifterna har genomförts utifrån det uppdrag som 
Kommunfullmäktige gav SAVAB 2017. 

 



Sundbyberg stads årsredovisning 2020    
 69 

Krisplan för avfall är framtagen för områden där stationär sopsug är det primära 
insamlingssystemet. För övrig avfallshantering är arbetet påbörjat med att ta fram en 
krisplan. 

Spillvattenmodellen har uppdaterats utifrån mätresultat vilket ger bättre bild av hur 
spillvattensystemet fungerar och hur vi kan arbeta med att motverka bräddning. 

Sundbyberg Avfall och Vatten AB:s uppdrag 

Uppdrag Status 

Savab ska aktivt delta i stadsbyggnadsprocessen.  Genomfört 

Analys 

Sundbyberg Avfall och Vatten AB deltar aktivt i stadsbyggnadsprocessens alla delar då vatten och avlopp samt 
avfallshantering är viktiga byggstenar i exploateringen. Det är viktigt att detaljplanerna säkerställer infrastrukturen för 
vatten, avlopp och avfall och att lösningar som tas fram i planerandet utgår från bolagets kravställning men också kan 
godkännas av bolaget. I genomförandeskede agerar bolaget normalt beställare gentemot staden tills dess att 
överlämning kan ske och bolagets normala drift tar över. I alla steg bidrar bolaget med personella resurser och/eller 
ekonomiska resurser beroende på den roll som bolaget har i aktuellt skede. SAVAB har under året haft deltagare i, och 
varit aktiv i samtliga pågående exploateringsprojekt i staden. 

Arbetet med att ta fram en mall för genomförandeavtal tillsammans med staden har påbörjats. SAVAB har även lyft 
frågan om ekonomisk uppföljning med staden, då SAVAB önskar få ekonomisk insyn i de projekt som projektenheten 
driver åt SAVAB. Även behovet av ett markavtal har lyfts under året och förväntas tas fram under kommande år. 

 

Intern kontroll 

Kommunkoncernens arbete med intern kontroll 

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

2020 års tillsyn av intern kontroll 

Stadsledningskontoret har analyserat samtliga nämnders och bolags rapportering om 
uppföljningen av 2020 års internkontrollplan. Den tillsyn som skett har behandlat en mängd 
olika processer och risker. Bedömningen är att det sker en utveckling mot en alltmer 
ändamålsenlig tillsyn av intern kontroll. Med det menas att allt fler av stadens nämnder och 
bolag i sina internkontrollplaner identifierar oönskade händelser kopplade till processer som 
analyseras grundligt i syfte att hitta och åtgärda orsakerna till att de oönskade händelserna 
kan uppstå. Alla nämnder, med undantag för överförmyndarnämnden och valnämnden 
arbetar enligt stadens modell för tillsyn av intern kontroll och i systemstödet Stratsys. Bland 
bolagen är det Lokalfastigheter och SAVAB som arbetar helt enligt stadens modell för tillsyn 
av intern kontroll och i systemstödet Stratsys och Sundbybergs stadsnätsbolag och 
Sundbybergs Bredband planerar att göra detsamma till 2021. Förvaltaren arbetar också 
enligt stadens modell, fast inte i systemstödet. Stadsledningskontoret ser det som positivt när 
även bolagen anammar stadens modell i det gemensamma systemstödet eftersom en 
gemensam och enhetlig struktur och metod skapar bättre förutsättningar för uppföljning och 
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analys på koncernnivå. Gemensamma arbetssätt skapar också en styrka i koncernens arbete 
för intern kontroll, dels för att gemensamma utmaningar blir synligare och dels för att det 
underlättar samarbete och stöd mellan bolag och förvaltningar i frågor som rör intern 
kontroll. Stadsledningskontoret ser därför med förhoppning framemot att alla nämnder och 
bolag fullt ut anammar stadens, det vill säga, kommunkoncernens gemensamma metod för 
tillsyn av intern kontroll. 

En process som återkommer i flera internkontrollplaner med olika identifierade risker är 
lokalförsörjningsprocessen. Nya principer för lokalförsörjning och lokalplaneringsprocess 
antogs av kommunfullmäktige i november 2020. I dagsläget bedöms därmed det långsiktiga 
lokalförsörjningsbehovet omhändertas på ett tillfredsställande sätt. Förskolenämnden och 
grundskole- och gymnasienämnden har kvalitetssäkrat sina lokalförsörjningsprocesser i 
förhållande till den koncernövergripande processen. Det har bidragit till att nämndernas 
totala lokalyta har minskat och att mindre del av ytan består av tillfälliga lokaler. 
Lokalfastigheter kommer arbeta vidare med Lokalbanken utifrån de nya principerna för 
lokalförsörjningsprocessen. 

Andra processer med identifierade risker som återkommer hos några nämnder och bolag är 
bemanning, rekrytering och upphandling. Mycket av tillsynen kring dessa processer har blivit 
försenad på grund av pandemin, med undantag för stadsmiljö- och tekniska nämndens samt 
byggnads- och tillståndsnämndens tillsyn kring bemanningsprocessen. Under 2019 
genomfördes kartläggningar för att hitta brister i processen. Under 2020 fortsatte arbetet 
med åtgärder i form av klassiska kontrollaktiviteter som stärker den interna kontrollen, det 
vill säga rutiner, rollbeskrivningar och personalförstärkning så att två personer istället för en 
arbetar med alkohol- och tobakstillstånd. 

Den samlade bedömningen är att den interna kontrollen är tillräcklig men att den behöver 
fortsätta att utvecklas. 
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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 2020 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 
exkl. jämförelsestörande poster är dock -69 mnkr. Nämnderna redovisar samlat ett överskott 
på 16,3 mnkr. Över- och underskott i verksamheterna beror i stor utsträckning på grund av 
pandemin, som både inneburit lägre intäkter inom tillsynsverksamheten och i 
fritidsverksamheten. Samtidigt har lägre kostnader uppkommit till följd av minskad eller 
utebliven volym inom framförallt äldreomsorgen. I resultatet på -69 mnkr ingår 88 mnkr i 
extra statsbidrag som regeringen beslutade om för att dämpa effekterna av pandemin. 
Budgeterade skatteintäkter och utjämning netto täckte inte nettokostnaderna för 2020 och 
för att få en budget i balans för 2020 budgeterades därför en utdelning från Sundbybergs 
Stadshus AB på 160 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 möjlig dämpad befolkningstillväxt 
som slår direkt mot resultatet då det bidrag staden fått i form av ersättning för 
eftersläpningseffekter på grund av en kraftigt ökad befolkning praktiskt taget försvinner. I 
budgeten för 2021 har nämnderna krav på effektiviseringar på över 90 mnkr, men staden är 
ändå beroende av utdelning från Sundbybergs stadshus AB på i storleksordningen 92 mnkr. 
Den budgeterade utdelningen på 160 mnkr togs aldrig ut ur bolaget 2020 mot bakgrund av 
att både resultatet i resultaträkningen och balanskravsresultatet var positivt till följd av 
uppkomna exploateringsintäkter och intäkter i form av mottagna anläggningstillgångar 
såsom gator och annan infrastruktur. 

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 2020.  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. 
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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 

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 183,9 mnkr. Balanskravsresultatet 
är justerat med netto 1,7 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 2020. Enligt definitionen så är balanskravet uppnått under 2020. 

Årets resultat 

Resultaträkning (mnkr)  Utfall 2020 
Budget 

2020 
+/- Utfall 2019 

Verksamhetens intäkter  777,7 535,7 242,0 604,0 

Verksamhetens kostnader  -2 957,6 -2 969,2 11,6 -2 878,0 

Avskrivningar  -153,4 -148,4 -5,0 -134,6 

Verksamhetens nettokostnader  -2 333,3 -2 581,9 248,6 -2 408,7 

Skatteintäkter  2 538,3 2 578,9 -40,6 2 442,5 

Generella statsbidrag och utjämning  -25,2 -153,9 128,7 -144,7 

Verksamhetens resultat  179,8 -156,9 336,7 -110,9 

Finansiella intäkter  33,0 185,0 -152,0 207,3 

Finansiella kostnader  -30,7 -28,1 -2,6 -20,1 

Resultat efter finansiella poster  182,2 0,0 182,2 76,2 

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

Resultat  182,2 0,0 182,2 76,2 
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Balanskravsutredning (mnkr) 2020 2019 2018 2017 

Årets resultat enligt resultaträkningen 182,2 76,2 127,4 236,2 

- Samtliga realisationsvinster -1,6 -3,2 -191,2 -1,9 

+ Realisationsvinster enligt undantagsmöjlighet     

- Realisationsförluster enligt undantagsmöjlighet     

+/- Orealiserade vinster eller förluster i värdepapper 3,3 -9,7   

+/- Återföring av orealiserade vinster och förluster i värdepapper     

Årets resultat efter balanskravsjusteringar 183,9 63,4 -63,8 234,3 

Ianspråktagande av reserverat eget kapital  11,5   

Årets balanskravsresultat 183,9 74,9 -63,8 234,3 

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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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 pågående 
pandemin. Verksamheterna har påverkats kraftigt av detta i stort sett hela året och kommer 
att fortsätta även efterföljande år 2021. Kompetensförsörjning och personalförsörjning är 
vanligtvis viktiga strategiska frågor, men under året kom bemanningsfrågan i ett mer 
kortsiktigt perspektiv i fokus. Sjukfrånvaron ökade dramatiskt under våren och förmågan att 
bemanna kärnverksamheten i det korta perspektivet blev avgörande. 

Antal anställda har de senare åren ökat stadigt till följd av stadens tillväxt. Under 2020 har 
den utvecklingen dock planats ut och även minskat vad gäller såväl antal anställda som antal 
årsarbeten. Utvecklingen är beroende av fler faktorer, som exempelvis på vilket sätt 
verksamheten bedrivs och stadens förmåga att ta tillvara digitaliseringens möjligheter till ett 
förändrat, mer personal- och kompetenseffektivt, arbetssätt. 

Andel medarbetare som arbetar heltid ligger stabilt på en jämförelsevis relativt hög nivå. 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. 

Totalt antal anställda i bolagskoncernen uppgår till 229 personer per sista december 2020. 
Andelen tillsvidareanställningar är för år 2020 87 procent. Andelen heltidsanställda inom 
bolagskoncernen uppgår till 93 procent. 

Sjukfrånvaro 

Utvecklingen och utfallet av sjukfrånvaron under 2020 har påverkats kraftigt av pandemin och 
skiljer sig avsevärt från tidigare års utfall under respektive månad. Den totala sjukfrånvaron 
har på grund av pandemin därmed en negativ utveckling när vi summerar 2020. Från att 
under ett antal år ha haft en positiv utveckling så ökar nu sjukfrånvaron och det är svårt att 
göra en bedömning hur sjukfrånvaroutvecklingen bortsett från pandemin ser ut. 

Den totala sjukfrånvaron av den totala arbetade tiden i staden resulterar i 8,17 procent 
avseende 2020 jämfört med 6,04 procent året innan. Ökningen har skett främst avseende 
den kortare sjukfrånvaron, vilket stödjer antagandet att ökningen huvudsakligen beror på 
pandemin. Det innebär även att andelen långtidssjukskrivningar sjunker. Det långsiktiga 
målet är att nå en total sjukfrånvaro om högst 5 procent.  

 

  2020 2019 2018 2017 

Sjukfrånvaro i % av arbetad tid 8,17 6,04 6,13 6,29 

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

Sjukfrånvaro kvinnor 8,77 6,57 6,75 6,9 

Sjukfrånvaro män 6,13 4,3 4,14 4,28 

Sjukfrånvaro - 29 år 6,11 4,35 5,56 5,05 

Sjukfrånvaro 30 - 49 år 7,15 5,31 5,36 5,31 

Sjukfrånvaro 50 - år 9,73 7,34 7,17 7,75 

Andel korttidsfrånvaro (<15 dagar) 56,06 49,36 49,52 48,4 

Korttidsfrånvaro i % av arbetad tid 4,64 2,98 3,06 3,05 
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Tabellen ovan visar total sjukfrånvarotid i relation till den sammanlagda ordinarie 
arbetstiden i form av sju nyckeltal för tidsperioden 2017-2020. Tabellen visar även andel 
korttidssjukfrånvaro av totalen. 

  

 

Diagrammet ovan visar den totala sjukfrånvaron i procent av arbetat tid för respektive 
månad januari-december 2020 i jämförelse med de två föregående åren.  

Nämnd 2020 2019 2018 2017 

Grundskole- och gymnasienämnd 8,19 5,32 4,92 4,73 

Förskolenämnd 11,33 7,46 8,38 9,47 

Kultur- och fritidsnämnden 6,05 4,19 5,67 4,35 

Social och arbetsmarknadsnämnd 5,76 4,71 5,55 5,86 

Kommunstyrelsen + överförmyndarnämnd 3,62 4,27 6,17 3,37 

Samhällsbyggnad - och servicenämnd 6,4 5,59 5,83 5,98 

Äldrenämnd 9,84 7,37 6,23 6,69 

Tabellen ovan redovisar den totala sjukfrånvaron i förhållande till total ordinarie arbetstid 
i procent per nämnd för tidsperioden 2017-2020. 

Sjukfrånvaro för koncernbolagen redovisas inte och är inte heller ett krav enligt 
rekommendationen om förvaltningsberättelsens innehåll från rådet för kommunal 
redovisning (RKR). 

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-årshjulet är ett stöd i systematiken vad gäller planering 
och uppföljning. Samtliga medarbetare har medarbetarsamtal i enlighet med årshjulet, där 
kompetensutveckling är en del i samtalet. 
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Personalstruktur 

Såväl totalt antal anställda som antal årsarbeten har minskat i staden 2020 jämfört med 
föregående år. Antal anställda 2020 var 2 358 jämfört med 2 393 föregående år, eller  2260 
(2 295) årsarbeten. 

Antalet tillsvidareanställda har minskat med 27 anställda och gruppen visstidsanställda har 
också minskat jämfört med föregående år. Det innebär att andelen tillsvidareanställningar 
ligger kvar på samma nivå om 92 procent som i fjol. 

Andelen heltidsanställda i staden har minskat 2020 jämfört med föregående år, både vad 
gäller samtliga månadsanställda som de tillsvidareanställda. Månadsavlönad har minskat till 
84,92 procent (85,17 procent) och heltidsanställda tillsvidareanställda har till 86,67 procent 
(87,19 procent). 

Den kollektivavtalade överenskommelsen om heltid som norm mellan SKR och Kommunal 
förlängdes i 2020 års avtalsrörelse. 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. 

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 i nära oförändrat jämfört med 
föregående år, 22,1 procent män (22,4 procent) respektive 77,9 procent kvinnor (77,8 
procent). 

Medelåldern hos stadens chefer är fortsatt 53 år (52 år). Andelen män som är chefer har ökat 
med en procentenhet till 34 procent (33 procent) och andelen kvinnor är 66 procent (67 
procent), vilket betyder att skillnaden i chefskollektivets könsfördelning jämfört den totala 
personalsammansättningen ökar. Av de 10 chefer i stadsledande befattningar, 
förvaltningschefer och avdelningschefer på stadsledningskontoret, är medelåldern 55 år 
varav hälften fortsatt består av kvinnor (50 procent). 

Anställningsform/grupp Tillsvidareanställda 
% av 
tillsvidare-
anställda 

Visstidsanställda 
% av 
månads-
avlönade 

 Kvinnor Män Total  Kvinnor Män Total  

Heltid 1482 403 1885 86,67 90 35 125 84,92 

Deltid 75-99 % 148 29 177 8,14 23 6 29 8,70 

Deltid -74 % 71 42 113 5,20 27 11 38 6,38 

Total 1701 474 2175 100,00 140 52 192 100,00 
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I bolagskoncernen är medelåldern bland samtliga anställda 47 år. Åldersgruppen 50-59 år är 
den största åldersgruppen med 28 procent följt av åldersgruppen 40-49 år med 25 procent. 
Könsfördelningen är 52 procent män respektive 48 procent kvinnor. 

 

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 har fått anpassats till digitala former under 
pandemin. Samtliga chefer omfattas av ledarutvecklingsprogrammet där majoriteten av 
stadens chefer har genomgått utbildningen vid utgången av 2020. Programmet fortsätter 
även under kommande år. 

 

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

I 2020 års medarbetarundersökning visar delområde Ledarskap på ett oförändrat resultat, 
med en indexerad nivå om 75 (75). Effekten av ledarutvecklingsprogrammet bedöms vara för 
tidigt för att få genomslag på resultatet, även om det utifrån pandemin är svåranalyserat det 
år som har gått. Det långsiktiga målet är att nå en nivå om lägst 80. 

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 fått anpassats till andra former på grund av 
pandemin, där planeringen återupptogs under hösten efter ett uppehåll under vårens 
krisarbete för att klara verksamheten. 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 
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erbjuds. 

Medarbetarundersökningen visar med en tillförlitligt hög svarsfrekvens om 82 procent (81) 
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 2020 sjönk med en enhet till 77 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. 

Det övergripande resultatet för staden 2020 visar på att de tidigare identifierade 
utvecklingsområdena, ledarskap samt arbetsmiljöområdet, är fortsatt aktuella även om det är 
delområde Motivation som bidrar till det försämrade resultatet 2020. Jämfört andra 
kommuner som registrerar resultat i SKR:s gemensamma databas har Sundbybergs stad ett 
något lägre resultat. HME-resultaten generellt ligger relativt stabilt över tid kring index      
77-79. 

 

 
Utveckling totalt HME samt respektive delområde de senaste två åren i jämförelse med 
andra kommuner i Kollada. 

Personalförsörjning 

Personalomsättningen är på ungefär samma nivå som föregående år och är 11,24 procent, 
(exklusive pensionsavgångar), vilket motsvarar 248 personer. Motsvarande siffra från 
föregående år var 11,75 procent och 258 personer som lämnade av andra skäl än pension. 

Färre personer har behövts rekryterats till Sundbybergs stad under 2020 eftersom 
pensionsavgångar har minskat, fler kvarstår i anställning efter 65 samt att 
personalomsättningen ligger stabilt på samma nivå. Under året som gått har 222 personer 
anställts på en tillsvidare- eller provanställning mot 323 föregående år. Antalet anställda har 
också minskat vilket sammantaget med de övriga förändringarna i arbetstidsuttag har 
bidragit till en effektivisering. 

Antalet anställda som gått i pension har ökat något 2020 till 30 anställda (26), varav 24 
kvinnor och 6 män. 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 103 personer år 2020 (119). Antal medarbetare som väljer att kvarstå i 
sin tillsvidareanställning efter 65 år är 39 (33) personer. Utvecklingen jämfört med 
föregående år innebär därmed att fler personer med tillsvidareanställning väljer att kvarstå 
längre i anställning. 

Vad gäller faktisk arbetad tid, så har den minskat till 74 procent (76 procent) mellan 2020 
och 2019. Timavlönade har minskat och motsvarar 2020 ca 190 helårsarbeten (205) och 
deras andel av all arbetad tid har också minskat med hela 28 procent till 7,3 procent (10,2 
procent). Även övertidsuttaget har en fortsatt lägre nivå även detta år och motsvarar 8,7 
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helårsarbeten jämfört med 9,8 föregående år. Fyllnadstiden har dock ökat till 7,2 
helårsarbeten (6,2) helårsarbeten. 

  

Diagrammet visar hur arbetstiden fördelats under 2020. 

3.9 Förväntad utveckling 

Budgeten för 2021 och planen för åren 2022-2023 innebär att verksamhetens 
nettokostnader, det vill säga verksamhetens intäkter minus verksamhetens kostnader 
inklusive avskrivningar inte täcks av nettot av skatteintäkter och inkomst-
/kostnadsutjämning. Stadens skatteintäkter bedöms öka till följd av befolkningsökning och 
skatteunderlagets utveckling, men samtidigt ökar stadens andel av bidrag till det kommunala 
utjämningssystemet, vilket innebär att staden betalar mer i bidrag till andra kommuner. 

För en budget i balans för 2021 krävs utdelning från kommunkoncernen med 92 mnkr. För 
planåren 2022 och 2023 har inga utdelningar från kommunkoncernen tagits med i kalkylen 
och då krävs kostnadsneddragningar på 8,6 % respektive 0,5 % för planåren. 

Samtliga nämnder har i budgeten för 2021 fått i uppdrag av kommunfullmäktige att bedriva 
verksamheten inom de angivna målen och ekonomiska ramarna. Det är utmanande, inte 
minst utifrån att nämndernas driftresultat för 2020 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. 

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. 
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Budget och plan för 2020-2023 (mnkr) 
Budget 

2020 
Budget 

2021 

Plan  

2022 

Plan  

2023 

Verksamhetens intäkter* 535,7 502,3 467,5 467,9 

Verksamhetens kostnader -2 969,2 -2 968,8 -2 860,8 -2 950,9 

Avskrivningar -148,4 -171,3 -177,0 -185,8 

Verksamhetens nettokostnader -2 581,9 -2 637,8 -2 570,3 -2 668,8 

Skatteintäkter 2 578,9 2 672,9 2 833,0 2 962,4 

Generella statsbidrag och utjämning -153,9 -124,7 -260,2 -289,3 

Finansiella intäkter 185,0 116,1 24,8 26,4 

-varav utdelning 179,0 111,0 19,0 19,0 

Finansiella kostnader -28,1 -26,5 -27,3 -30,7 

Årets resultat 0,0 0,0 0,0 0,0 
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4 Ekonomiska rapporter 

4.1 Resultaträkning 

Belopp i miljoner kronor Not 
Staden 
2020 

Staden 
2019 

Kommun-
koncernen 

2020 

Kommun-
koncernen 

2019 

Verksamhetens intäkter 1,2 777,7 604,0 1 907,6 1 854,4 

Verksamhetens kostnader 3,4 -2 957,6 -2 878,0 -3 619,8 -3 594,2 

Avskrivningar 5 -153,4 -134,6 -365,7 -352,4 

Verksamhetens nettokostnader 6 -2 333,3 -2 408,7 -2 077,9 -2 092,2 

      

Skatteintäkter 7 2 538,3 2 442,5 2 538,3 2 442,5 

Generella statsbidrag och utjämning 8 -25,2 -144,7 -25,2 -144,7 

Verksamhetens resultat  179,8 -110,9 435,2 205,5 

Finansiella intäkter 2,9 33,0 207,3 14,4 26,0 

Finansiella kostnader 4,10 -30,7 -20,1 -57,0 -55,3 

Resultat efter finansiella poster  182,2 76,2 392,5 176,2 

      

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

      

Resultat  182,2 76,2 392,5 176,2 
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4.2 Kassaflödesanalys 

Belopp i miljoner kronor Not 
Staden 

2020-12-31 
Staden 

2019-12-31 

Kommun-
koncernen 
2020-12-31 

Kommun-
koncernen 
2019-12-31 

Den löpande verksamheten      

Årets resultat före extraordinära poster  182,2 76,2 392,5 176,2 

Justeringar för ej likviditetspåverkande poster:      

- pensionsavsättningar 22 26,8 47,8 24,9 49,6 

- avskrivningar 5 153,4 134,6 365,7 352,4 

- nedskrivning kapitalförvaltning  0,0 -2,4 0,0 -2,4 

- realisationsvinst, kapitalförvaltning 16 1,7 -10,4 1,7 -10,4 

- realisationsvinst materiella 
anläggningstillgångar 

 0,0 0,0 -120,5 -203,4 

- avsättning 23 -0,3 -0,5 -2,5 14,4 

- övrigt 28 -95,0 0,0 -119,9 -46,1 

Ökning/minskning av exploateringsverksamhet 18 41,3 -0,2 13,3 -0,2 

Ökning/minskning av varulager  0,0 0,0 3,9 -11,7 

Ökning/minskning av kortfristiga fordringar 19 -13,6 -46,2 -26,9 -52,8 

Ökning/minskning av kortfristiga skulder 25 159,3 4,8 89,1 58,7 

Medel från den löpande verksamheten  455,8 203,6 621,4 324,2 

Investeringsverksamheten      

Förvärv av materiella anläggningstillgångar 
11-13, 
20 

-514,6 -342,7 -983,4 -738,7 

Förvärv av immateriella anläggningstillgångar  0,0 0,0 -2,4 -3,5 

Försäljning av materiella anläggningstillgångar  0,0 0,0 150,2 372,2 

Förvärv av finansiella anläggningstillgångar 16 -3,0 -19,8 2,0 -19,8 

Förvärv av aktier och andelar 15 0,0 0,0 0,0 0,0 

Försäljning av finansiella anläggningstillgångar 16 -1,7 12,8 -1,7 12,8 

Medel från investeringsverksamheten  -519,3 -349,7 -835,3 -377,1 

Finansieringsverksamheten      

Ökning/minskning av skulder till kreditinstitut 24 0,0 0,0 -100,0 -540,3 

Ökning/minskning av övriga långfristiga skulder 24 2,1 18,2 45,8 49,9 

Ökning/minskning av checkkreditutnyttjande 25 44,6 127,8 0,0 0,0 

Ökning/minskning av långfristiga fordringar 17 16,9 0,0 5,1 -88,1 

Ökning/minskning av kortfristiga placeringar 20 0,0 0,0 0,0 0,0 

Medel från finansieringsverksamheten  63,6 146,0 -49,1 -578,5 

      

Årets kassaflöde  0,1 -0,1 -262,9 -631,5 

Likvida medel vid årets början  0,2 0,3 533,4 1164,9 

Likvida medel vid årets slut  0,3 0,2 270,5 533,4 
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4.3 Balansräkning 

Belopp i miljoner kronor Not 
Staden 

2020-12-31 
Staden 

2019-12-31 

Kommun-
koncernen 
2020-12-31 

Kommun-
koncernen 
2019-12-31 

Tillgångar      

Anläggningstillgångar      

Immateriella anläggningstillgångar, nyttjanderätt  0,0 0,0 8,9 6,6 

Materiella anläggningstillgångar      

- mark, byggnader och tekniska anläggningar 11,12,14 3 443,3 2 983,0 8 440,8 7 739,4 

- maskiner och inventarier 13,14,20 94,6 98,7 516,4 515,0 

Finansiella anläggningstillgångar      

- aktier och andelar 15 685,1 687,8 59,7 62,4 

- kapitalförvaltning 16 239,2 233,6 239,2 233,6 

- långfristiga fordringar 17 97,4 114,3 160,4 165,5 

Summa anläggningstillgångar  4 559,6 4 117,4 9 425,5 8 722,5 

Omsättningstillgångar      

Exploateringstillgångar 18 53,0 94,3 53,0 66,3 

Varulager  0,0 0,0 24,3 28,2 

Kortfristiga fordringar 19 214,7 201,1 420,4 393,6 

Kortfristiga placeringar  0,0 0,0 0,0 0,0 

Kassa och bank  0,3 0,2 270,5 533,4 

Summa omsättningstillgångar  268,0 295,6 768,2 1 021,4 

Summa tillgångar  4 827,6 4 413,0 10 193,7 9 743,9 

Eget kapital och skulder      

Eget kapital 21     

Ingående kapital  3 077,2 2 856,6 6 094,9 5 774,4 

Årets resultat  182,2 76,2 392,5 176,2 

Direktbokning mot eget kapital  0,0 144,3 0,0 144,3 

Summa eget kapital  3 259,3 3 077,2 6 487,4 6 094,9 

Avsättningar      

Avsättningar för pensioner 22 326,4 299,7 326,5 301,6 

Andra avsättningar 23 5,4 5,7 264,8 267,3 

Summa avsättningar  331,8 305,4 591,3 568,9 

Skulder      

Långfristiga skulder 24 79,3 77,2 2 004,2 2 058,4 

Kortfristiga skulder 25 1 157,1 953,2 1 110,8 1 021,7 

Summa skulder  1 236,4 1 030,4 3 115,0 3 080,1 

Summa skulder och eget kapital  4 827,6 4 413,0 10 193,7 9 743,9 

Ansvarsförbindelser      

Borgensförbindelser 26 3 261,8 2 493,5 62,1 64,1 
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Ansvarsförbindelser pensioner 27 597,7 600,6 2 197,7 2 246,6 

Jämförelsesiffrorna avseende år 2019 är justerade för raden långfristiga skulder då investeringsbidrag från 
privata och övertagande av tillgångar (gåva) from 2020-01-01 ska redovisas som intäkt. Justeringen är gjord 
mot direktbokning mot eget kapital. Justeringen är gjord både i staden och kommunkoncernen. 

4.4 Noter 

  

Redovisningsprinciper 

God redovisningssed och rättvisande bild 

Årsrapporten är upprättad i enlighet med lag 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 pensionsavsättningar. 
 
Kommunalskatt och utjämningssystem 
Skatteintäkterna har periodiserats enligt rekommendation nr R2 från Rådet för 
kommunal redovisning. Rådet är normgivande organ för det kommunala 
redovisningsområdet. Inkomstårets redovisade skatteintäkter består av tre olika delar 
vilka specificeras i särskild not. 
Den första delen består av de preliminära månatliga skatteinbetalningar som löpande 
kommer kommunen tillgodo under inkomståret. 
Den andra delen är en prognos för avräkningslikviden. Prognosen av den slutgiltiga 
skatten som ligger till grund för avräkningslikvidens storlek baseras på det slutliga 
taxeringsutfallet för föregående år multiplicerat med Sveriges kommuner och 
landstings prognos av uppräkningsfaktorn för innevarande år. 
Den tredje delen (som fastställs i december månad) avser differensen mellan den 
slutliga taxeringen och redovisade skatteintäkten för föregående inkomstår, vilket 
innebär att justering görs i redovisningen året efter inkomståret. För varje inkomstår 
redovisas således en justeringspost i anslutning till skatteintäkterna som är hänförbar 
till föregående inkomstår. 
Periodens resultat har påverkats av en negativ slutavräkning avseende 2019 på 12,3 
mnkr samt en negativ prognos för slutavräkning 2020 på 37,3 mnkr (enligt december 
prognos från SKL, cirkulär 20:57). 
 
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. 
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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 
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 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 
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fakturor efter årsskiftet som tillhör redovisningsåret fordringsbokförts och 
tillgodogjorts årets redovisning. Leverantörsfakturasystemet med inskannade fakturor 
och e-fakturor innebär att kvaliteten har höjts i periodiseringsarbetet. 
 
Materiella anläggningstillgångar 
Anläggningstillgångar har i balansräkningen tagits upp till anskaffningsvärdet med 
avdrag för planenliga avskrivningar. Avskrivningar av anläggningstillgångar görs efter 
en egen bedömning av tillgångens nyttjande period. Viss vägledning finns i RKR:s 
skrift om avskrivningar. Under 2014 har staden infört komponentavskrivningar för 
fastigheter, gator och parker. Anläggningarna är fördelade på ett antal olika 
komponenter som skrivs av med olika avskrivningstider. Anläggningarna har mellan 2 
och 12 komponenter och avskrivningstiden på dessa varierar mellan 5 och 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 2020 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  

Platta-Stomme 60 

Fasad, Yttertak, Ledningsnät, VS, Ventilation 40 

Fönster, Papptak, Ledning, El. Porslin 30 

Entrépartier, Vent aggregat, Storkök, Asfaltytor 20 

Styr- och regler, Belysning, Inbrottslarm 15 

Passagekontrollsystem 10 

Gatumark  

Slitlager-Huvudgata 7 

Slitlager - Övriga 20 

Bärlager/bitumbundet 30 
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Komponent Avskrivningstid (år) 

Först..lager, undr först.lag 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 

Veg.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. 

Aktieutdelning 

Aktieutdelning från stadens bolag har tidigare redovisats utifrån förväntat belopp. Från och 
med 2008 redovisas utdelningen enligt kontantprincipen, dvs. när utdelningen inflyter till 
staden. Anledningen till ändrad princip är att undvika avvikelser mellan stadens och 
bolagens redovisning som uppstår när utdelningen inte motsvarar det belopp som förväntats. 
2020 fick staden en utdelning på 15,0 mnkr från Norrenergi AB och 2,5 mnkr från AB 
Fortum. 

Sammanställd redovisning 

I den kommunala koncernen ingår samtliga bolag och kommunalförbund där kommunen har 
minst 20 % inflytande i. Inga förändringar har skett under året i kommunkoncernens 
sammansättning. I kommunkoncernen ingår Sundbybergs stadshus AB (100%) samt 
Norrenergi AB (33,3%). 

Övertagande av tillgångar 

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

 

 

Bidrag till infrastruktur 

Staden har i ingått avtal om att medfinansiera utbyggnaden av Tvärbana Norr Kistagrenen 
genom Sundbyberg med 98,5 mnkr samt nedgrävningen av Mälarbanan genom Sundbyberg 
med 621 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. 

Redovisning av lånekostnader 

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

Byte av redovisningsprincip 

Lag om kommunal bokföring och redovisning 

Riksdagen beslutade den 16 maj 2018 om en ny kommunal bokförings- och redovisningslag. 
Lagen trädde i kraft 1 januari 2019 och gäller from räkenskapsår 2019. 

• From 2019 redovisas värdepapper utifrån verkligt värde och inte som tidigare det 
lägsta utav verkligt värdet eller bokförda värdet. Orealiserade vinster och förluster ska 
ej medräknas i balanskravsresultatet. Vid en övergång till värdering enligt verkligt 
värde kommer skillnaden mellan bokfört värde och verkligt värde att hanteras som 
byte av redovisningsprincip vilket innebär att förändringen redovisas direkt mot eget 
kapital. 

• From 2020 redovisas investeringsbidrag från privata aktörer som en intäkt. Tidigare 
balanserade intäkter har justerats direkt mot eget kapital. 144,3 mnkr har 
direktbokats mot eget kapital och föregående års jämförelsesiffror har justerats. 

Revisionsarvode 

Årets kostnad för räkenskapsrevisionen (granskning av delårsbokslut, årsbokslut samt 
berörda delar av administrativa interna kontroller) uppgår till 395 000 kr, varav arvoden för 
de förtroendevalda revisorerna uppgår till 40 000 kr. 
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Noter till resultaträkning 

Not 1-10 

Not 1 

Verksamhetens intäkter Staden Staden 
Kommun 

koncernen 
Kommun 

koncernen 

 2020-12-31 2019-12-31 2020-12-31 2019-12-31 

Försäljningsmedel 19,3 25,2 19,3 25,2 

Taxor och avgifter 161,2 155,3 438,4 499,3 

Hyror och arrenden 51,8 55,8 797,7 746,9 

Bidrag 461,2 248,4 437,2 248,4 

Försäljning av verksamhet och entreprenad 65,2 70,7 62,3 69,1 

Försäljning av exploateringsfastigheter 18,9 48,6 18,9 48,6 

Försäljning av anläggningstillgångar 0,0 0,0 116,4 208,7 

Övrigt 0,0 0,0 17,3 8,2 

Summa 777,7 604,0 1 907,6 1 854,4 

   

Not 2 

Jämförelsestörande intäkter Staden Staden 
Kommun 

koncernen 
Kommun 

koncernen 

 2020-12-31 2019-12-31 2020-12-31 2019-12-31 

Försäljningsintäkter exploatering 18,9 48,6 18,9 48,6 

Försäljning av anläggningstillgångar 0,0 0,0 120,5 208,7 

Reavinst, orealiserade vinster mm 
kapitalförvaltningen 1,6 12,8 1,6 12,8 

Investeringsbidrag och gåvor 233,4 0,0 233,4 0,0 

Summa 254,0 61,4 374,5 270,1 

  Not 3 

Verksamhetens kostnader Staden Staden 
Kommun 

koncernen 
Kommun 

koncernen 

 2020-12-31 2019-12-31 2020-12-31 2019-12-31 

Personalkostnader -1 258,9 -1 242,9 -1 435,4 -1 402,6 

Pensioner inklusive särskild löneskatt -132,7 -141,9 -150,5 -163,4 

Konsulttjänst och inhyrd personal -42,1 -43,7 -95,7 -102,2 

Köp av verksamhet -927,9 -914,4 -927,9 -914,4 

Bidrag och transfereringar -120,2 -112,3 -120,2 -112,3 

Lokalhyror -170,8 -160,0 -4,5 -6,3 

Övriga driftskostnader -305,0 -262,8 -853,8 -852,5 

Skatt 0,0 0,0 -31,8 -40,6 

Summa -2 957,6 -2 878,0 -3 619,8 -3 594,2 
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Not 4 

Jämförelsestörande kostnader Staden Staden 
Kommun 

koncernen 
Kommun 

koncernen 

 2020-12-31 2019-12-31 2020-12-31 2019-12-31 

Orealiserade förluster kapitalförvaltningen -3,3 0,0 -3,3 0,0 

Summa -3,3 0,0 -3,3 0,0 

  

Not 5 

Avskrivningar Staden Staden 
Kommun 

koncernen 
Kommun 

koncernen 

 2020-12-31 2019-12-31 2020-12-31 2019-12-31 

Fastigheter -119,8 -109,6 -295,9 -281,8 

Inventarier och maskiner -25,1 -24,9 -61,4 -61,4 

Leasingavtal maskiner/inventarier -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 

Nedskrivningar/Återförd 
nedskrivning/Utrangeringar -8,3 -0,1 -8,3 -9,2 

Summa -153,4 -134,6 -365,7 -352,4 

  

Not 6 

Verksamhetens nettokostnader Staden Staden 

 2020-12-31 2019-12-31 

Verksamhetens nettokostnad enligt driftsredovisning -2 521,1 -2 425,2 

Taxor, Bidrag, Hyror 262,6 28,7 

Försäljning av exploateringstillgångar 18,9 48,6 

Övriga intäkter 0,0 0,0 

Försäljning av anläggningstillgångar 0,0 0,0 

Lämnade bidrag -28,7 -28,7 

Personalkostnader -50,0 -61,7 

Försäkringsavgifter mm 0,8 0,4 

Internränta 34,0 33,6 

Övrigt (utrangeringar, anslutningsavgift mm) -50,0 -4,3 

Summa -2 333,3 -2 408,7 
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Not 7 

Skatter Staden Staden 

 2020-12-31 2019-12-31 

Kommunalskatt preliminär utbetalning innevarande år 2 587,9 2 462,9 

Skatteprognos innevarande år -37,3 -21,7 

Slutavräkning föregående år -12,3 1,2 

Summa 2 538,3 2 442,5 

  

Not 8 

Generella statsbidrag och utjämning Staden Staden 

 2020-12-31 2019-12-31 

Inkomstutjämningsbidrag 45,5 62,0 

Regleringsbidrag 53,3 35,4 

Kommunal fastighetsavgift 56,3 53,9 

Generella bidrag från staten 108,8 17,8 

Kostnadsutjämningsavgift -163,4 -194,7 

Avgift till LSS-utjämningen -125,8 -119,1 

Summa -25,2 -144,7 

  

Not 9 

Finansiella intäkter Staden Staden 
Kommun 

koncernen 
Kommun 

koncernen 

 2020-12-31 2019-12-31 2020-12-31 2019-12-31 

Ränteintäkter diverse 0,3 0,6 0,5 1,4 

Utdelning 19,8 177,5 4,8 5,2 

Avkastning extern kapitalförvaltning 7,4 6,7 7,4 6,7 

Reavinst kapitalförvaltning 1,7 0,8 1,7 0,8 

Orealiserade vinster kapitalförvaltningen 0,0 9,7 0,0 9,7 

Återförd nedskrivning kapitalförvaltning 0,0 2,4 0,0 2,4 

Borgensavgifter 3,8 9,7 0,0 -0,2 

Övrigt 0,0 0,0 0,0 0,0 

Summa 33,0 207,3 14,4 26,0 
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Not 10 

Finansiella kostnader Staden Staden 
Kommun 

koncernen 
Kommun 

koncernen 

 2020-12-31 2019-12-31 2020-12-31 2019-12-31 

Räntekostnader; lån och checkkredit 0,0 -0,4 -22,3 -35,6 

Ränta/uppräkning pensionsavsättningar -6,2 -6,1 -6,2 -6,1 

Orealiserade förluster, kapitalförvaltningen -3,3 0,0 -7,4 0,0 

Övrigt -21,2 -13,6 -21,2 -13,6 

Summa -30,7 -20,1 -57,0 -55,3 

  

Noter till kassaflödesanalys och balansräkning 

Not 11 

Mark, byggnader och tekniska anläggningar Staden Staden 
Kommun 

koncernen 
Kommun 

koncernen 

 2020-12-31 2019-12-31 2020-12-31 2019-12-31 

Bokfört värde 1 jan 2 983,0 2 778,4 7 739,4 7 482,3 

Årets investeringar 494,1 321,0 1 130,9 679,4 

Övertagande 95,0 0,0 95,0 0,0 

Avskrivningar -119,8 -109,6 -295,9 -281,8 

Utrangeringar -7,6 0,0 -7,6 -3,3 

Omklassificering 0,0 0,0 -107,2 23,4 

Försäljning 0,0 0,0 -43,0 -195,7 

Korrigeringar/Flyttningar -1,4 -6,9 -70,9 34,9 

Bokfört värde 3 443,3 2 983,0 8 440,8 7 739,4 

Avskrivningstider 5-100 år     

   

Not 12 

Spec. mark, byggnader och tekniska 
anläggningar Staden Staden 

Kommun 
koncernen 

Kommun 
koncernen 

 2020-12-31 2019-12-31 2020-12-31 2019-12-31 

Markreserv samt markvärde 162,8 155,6 1 181,2 1 183,4 

Verksamhetsfastigheter och pågående projekt 2 453,7 2 208,8 6 072,8 5 679,1 

Publika fastigheter 779,3 569,8 779,3 569,8 

Fastigheter för annan verksamhet 47,5 48,8 47,5 48,8 

Fastigheter för VA, Avfall, Sopsug 0,0 0,0 360,0 258,2 

Bokfört värde 3 443,3 2 983,0 8 440,8 7 739,4 
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Not 13 

Maskiner och inventarier Staden Staden 
Kommun 

koncernen 
Kommun 

koncernen 

 2020-12-31 2019-12-31 2020-12-31 2019-12-31 

Bokfört värde 1 jan 98,3 95,1 514,6 507,4 

Årets investeringar 20,5 21,2 62,2 58,8 

Avskrivningar -25,1 -24,9 -61,4 -58,8 

Utrangeringar -0,7 0,0 -0,7 -0,1 

Försäljning 0,0 0,0 0,0 0,0 

Korrigeringar/Flyttningar 1,4 6,9 1,4 7,3 

Bokfört värde 94,3 98,3 516,1 514,6 

Avskrivningstider 3-10 år     

  

Not 14 

Ackumulerad avskrivning Staden Staden 
Kommun 

koncernen 
Kommun 

koncernen 

 2020-12-31 2019-12-31 2020-12-31 2019-12-31 

Maskiner och inventarier     

Ack. anskaffningsvärde 376,4 357,0 1529,0 1466,0 

Ack. avskrivningar enligt plan -282,0 -258,7 -1012,9 -951,4 

Bokfört värde 94,3 98,3 516,1 514,6 

Byggnader     

Ack. anskaffningsvärde 4 489,9 3 920,7 10 565,2 9 582,5 

Ack. avskrivningar enlig plan -1 209,4 -1093,3 -3305,6 -3026,6 

Bokfört värde 3 280,5 2 827,4 7 259,6 6 555,9 

Mark / Markanläggning     

Ack. anskaffningsvärde 197,4 186,9 1276,6 1263,6 

Ack. avskrivningar enlig plan -34,6 -31,3 -95,4 -80,2 

Bokfört värde 162,8 155,6 1181,2 1183,5 

  

Not 15 

Aktier och andelar Staden Staden 
Kommun 

koncernen 
Kommun 

koncernen 

 2020-12-31 2019-12-31 2020-12-31 2019-12-31 

Sundbybergs stadshus AB 253,1 253,1 0,0 0,0 

Norrenergi AB 372,3 372,3 0,0 0,0 

Övriga aktier och andelar 1,2 3,8 1,2 3,8 

Andelar bostadsrättsföreningar 58,5 58,5 58,5 58,5 
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Not 15 

Summa 685,1 687,8 59,7 62,4 

  

Not 16 

Kapitalförvaltning Staden Staden 
Kommun 
koncernen 

Kommun 
koncernen 

 2020-12-31 2019-12-31 2020-12-31 2019-12-31 

Räntebärande värdepapper 165,2 160,1 165,2 160,1 

Aktiefonder 74,0 73,4 74,0 73,4 

Kapitalförvaltning totalt 239,2 233,6 239,2 233,6 

  

Not 17 

Långfristiga fordringar Staden Staden 
Kommun 

koncernen 
Kommun 

koncernen 

 2020-12-31 2019-12-31 2020-12-31 2019-12-31 

Kommuninvest 41,5 41,5 41,5 41,5 

Sopsug 25,0 41,9 0,0 0,0 

Ursviks utjämningsfond 30,9 30,9 30,9 30,9 

Övriga 0,0 0,0 88,0 93,0 

Summa 97,4 114,3 160,4 165,5 

 Not 18 

Exploateringstillgångar Staden Staden 
Kommun 

koncernen 
Kommun 

koncernen 

 2020-12-31 2019-12-31 2020-12-31 2019-12-31 

Exploateringsfastigheter 53,0 81,4 53,0 53,4 

Avvecklingsutgifter exploatering * 0,0 12,9 0,0 12,9 

Summa 53,0 94,3 53,0 66,3 

*Avser Kabeln     

Not 19 

Kortfristiga fordringar Staden Staden 
Kommun 

koncernen 
Kommun 

koncernen 

 2020-12-31 2019-12-31 2020-12-31 2019-12-31 

Kundfordringar 18,1 49,4 78,2 102,1 

Förutbetalda kostnader/upplupna intäkter 131,0 113,4 210,1 198,5 

Moms, affärsmässig 3,7 3,4 12,4 16,1 

Moms, Ludvika 44,7 33,0 44,7 33,0 

Fordringar mot staten 17,1 1,8 17,1 1,8 

Övriga fordringar 0,0 0,2 57,8 42,2 
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Not 17 

Summa 214,7 201,1 420,4 393,6 

Fordran avseende fastighetsavgift konteras from 2020 som en fordran mot staten och inte som tidigare som upplupen 
intäkt. 

  

Not 20     

Finansiell leasing Staden Staden 
Kommun 

koncernen 
Kommun 

koncernen 

 2020-12-31 2019-12-31 2020-12-31 2019-12-31 

Bokfört värde 1 jan 0,4 0,0 0,4 0,0 

Årets investeringar 0,0 0,5 0,0 0,5 

Avskrivningar -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 

Summa 0,3 0,4 0,3 0,4 

 

  

Genomsnittlig nyttjandeperiod Staden Staden 

 2020-12-31 2019-12-31 

Markreserv samt markvärde 61,7 56,6 

Verksamhetsfastigheter 43,2 30,8 

Publika fastigheter 27,5 26,9 

Fastigheter för annan verksamhet 40,1 40,3 

Maskiner och inventarier 15,0 14,3 

  

Not 21 

Eget kapital Staden Staden 
Kommun 

koncernen 
Kommun 

koncernen 

 2020-12-31 2019-12-31 2020-12-31 2019-12-31 

Ingående eget kapital 3 077,2 2 856,6 6 094,9 5 774,4 

Årets resultat 182,2 76,2 392,5 176,2 

Direktbokning mot eget kapital * 0,0 144,3 0,0 144,3 

Summa 3 259,3 3 077,2 6 487,4 6 094,9 

* Jämförelsesiffrorna avseende år 2019 är justerade för långfristiga skulder då investeringsbidrag från privata och 

övertagande av tillgång (gåva) from 2020-01-01 ska redovisas som intäkt. Justeringen är gjord mot direktbokning mot 
eget kapital 
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Not 22 

Avsättning för pensioner Staden Staden 

 2020-12-31 2019-12-31 

Ingående avsättning till pensioner exklusive ÖK-SAP 275,8 229,9 

Nya utbetalningar och övrigt -6,3 -5,9 

Intjänad PA-KL och förmånsbestämd ålderspension 23,2 36,9 

Löneskatt 5,6 9,0 

Ränta/uppräkning och övrigt 6,2 6,0 

Summa avsättning till pensioner exklusive ÖK-SAP 304,6 275,8 

   

Ingående avsättning till pensioner ÖK-SAP 0,6 0,0 

Utbetalningar -2,4 -0,8 

Löneskatt 0,6 0,1 

Ränta/uppräkning och övrigt 4,8 1,3 

Summa avsättning till pensioner ÖK-SAP 3,6 0,6 

   

Summa 308,2 276,5 

   

Ingående avsättning förtroendevalda 22,4 21,2 

Skuldförändring -4,1 1,0 

Löneskatt -1,0 0,3 

Summa avsättningar förtroendevalda 17,3 22,4 

   

Löneskatt löneväxling 1,0 0,9 

Totala avsättningar pensioner 326,4 299,7 

Aktualiseringsgrad: 96,0% 

Överskottsfondens värde per 2020-12-31: 189 737 kr 

Antal visstidsförordnanden: 0 

Beräkningsgrund för pensioner framgår i början av not avsnittet. 

  

Not 23 

Andra avsättningar Staden Staden 
Kommun 

koncernen 
Kommun 

koncernen 

 2020-12-31 2019-12-31 2020-12-31 2019-12-31 
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Not 23 

Ingående balans övrig avsättning 5,7 6,2 267,3 253,0 

Skuldförändring enligt KPA -0,3 -0,5 -0,3 -0,5 

Skuldförändring uppskjuten skatteskuld 0,0 0,0 9,0 15,8 

Skuldförändring övrigt 0,0 0,0 -11,2 -1,0 

Totala avsättningar 5,4 5,7 264,8 267,3 

  

Not 24  

Långfristiga skulder Staden Staden 
Kommun 

koncernen 
Kommun 

koncernen 

 2020-12-31 2019-12-31 2020-12-31 2019-12-31 

Exploateringsersättning/offentliga bidrag * 21,0 18,7 21,0 18,7 

Gata/Väg Ursvik * 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 1 700,0 1 800,0 

Leasingskuld 0,3 0,4 0,3 0,4 

Övriga långfristiga skulder 0,0 0,0 224,9 181,2 

Summa 79,3 77,2 2 004,2 2 058,4 

* Jämförelsesiffrorna avseende år 2019 är justerade för långfristiga skulder 

då investeringsbidrag från privata och övertagande av tillgångar (gåva) from 2020-01-01 ska redovisas som en intäkt. 

Justeringen är gjord med direktbokning mot eget kapital. 

  

Not 25 

Kortfristiga skulder Staden Staden 
Kommun 

koncernen 
Kommun 

koncernen 

 2020-12-31 2019-12-31 2020-12-31 2019-12-31 

Leverantörsskulder 246,5 153,8 298,5 267,1 

Checkkredit 361,3 316,7 0,0 0,0 

Semesterlöneskuld 74,2 69,7 85,6 79,6 

Individuell del av årets pensioner 46,9 45,2 46,9 45,2 

Upplupna kostnader förutbetalda intäkter 350,7 301,0 513,5 514,0 

Diverse skulder, förvaltningar 12,7 8,0 12,7 8,0 

Moms, affärsmässig 11,5 3,6 11,5 3,6 

Personalens avdragna skatt 21,0 19,4 21,0 27,0 

Arbetsgivaravgifter 26,2 24,6 26,2 30,7 

Upplupna avvecklingskostnader personal 6,2 11,3 6,2 11,3 

Skatteskuld 0,0 0,0 10,7 13,9 

Övrigt 0,0 0,0 78,1 21,4 

Utgående skuld 1 157,1 953,2 1 110,8 1021,7 
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Not 25 

Beviljad checkkredit är 700 mnkr     

  

 

 

 

Not 26     

Borgensförbindelser Staden Staden 
Kommun 

koncernen 
Kommun 

koncernen 

 2020-12-31 2019-12-31 2020-12-31 2019-12-31 

Fastighets AB Förvaltaren 2 900,0 1 129,4 0,0 0,0 

Norrenergi AB 100,0 100,0 0,0 0,0 

Stiftelsen Parken 61,0 63,0 61,0 63,0 

Sundbybergs bangolf 0,8 1,1 1,1 1,1 

Sundbybergs stadshus AB 200,0 1 200,0 0,0 0,0 

Summa 3 261,8 2 493,5 62,1 64,1 

Sundbyberg stads ägarandel i Norrenergi AB är 33,3%  (Solna stad 66,7%) 

  

Not 27 

Ansvarsförbindelser pensioner, Staden 2020-12-31 2019-12-31 

Ingående ansvarsförbindelser pensioner 597,5 626,0 

Utbetalningar och övrigt -16,1 -38,7 

Löneskatt -0,5 -5,6 

Ränta/uppräkning 14,1 15,8 

Summa 595,1 597,5 

  

  

Ansvarsförbindelser pensioner för förtroendevalda, Staden 2020-12-31 2019-12-31 

Ingående ansvarsförbindelser pensioner 3,1 3,4 

Skuldförändring -0,4 -0,2 

Löneskatt -0,1 -0,1 

Summa 2,6 3,1 

  

  

Ansvarsförbindelser pensioner, koncernen Sundbybergs stadshus AB 2020-12-31 2019-12-31 

Summa 1 600,0 1 646,0 
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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 2020-12-31 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 2020-12-31 uppgick Kommuninvest i 

Sverige AB:s totala förpliktelser till 501 229 801 864 kronor och totala tillgångar till 525 483 415 941 kr. 

Kommunens andel av de totala förpliktelserna uppgick till 1 433 088 038 kronor och andelen 

av de totala tillgångarna uppgick till 1 543 618 412 kronor.   

  

Not 28 

Övrigt i kassaflödesanalysen Staden Staden 
Kommun 

koncernen 
Kommun 

koncernen 

 2020-12-31 2019-12-31 2020-12-31 2019-12-31 

Korrigeringar och flyttningar av materiella 
anläggningstillgångar 0,0 0,0 0,0 -42,2 

Omklassificering av materiella 
anläggningstillgångar 0,0 0,0 0,0 -23,4 

Utrangeringar 0,0 0,0 8,3 18,0 

Övertagande av tillgång (gåva) -95,0 0,0 -128,0 0,0 

Övrigt 0,0 0,0 -0,2 1,5 

Summa -95,0 0,0 -119,9 -46,1 
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Leasingavgifter, operationell leasing (avtalstid längre än 3 år) Staden Staden 

 2020-12-31 2019-12-31 

Framtida minimileaseavgifter förfaller enligt följande:   

Inom 1 år 3,5 3,1 

Senare än 1 år men inom 5 år 2,1 1,8 

Senare än 5 år 0,0 0,0 

Summa hyreskostnad 5,7 4,9 

  

  

Finansiell leasing Staden Staden 

 2020-12-31 2019-12-31 

Totala minimileaseavgifter 0,3 0,4 

Framtida finansiella kostnader 0,0 0,0 

Nuvärdet av minimileaseavgifterna 0,3 0,4 

  

  

Nuvärdet av minimileaseavgifterna förfaller enligt följande: Staden Staden 

 2020-12-31 2019-12-31 

Inom 1 år 0,1 0,1 

Senare än 1 år men inom 5 år 0,2 0,3 

Senare än 5 år 0,0 0,0 

Nuvärdet av minimileaseavgifterna 0,3 0,4 

  

  

Framtida hyresavgifter (avtalstid längre än 3 år) Koncernen Sundbybergs stadshus 
AB och Norrenergi AB   

 2020-12-31 2019-12-31 

Hyreskostnad förfaller inom 1 år 2 767,0 5 692,0 

Hyreskostnad förfaller inom 2-5 år 22 908,0 12 669,0 

Hyreskostnad förfaller senare än 5 år 1 765,0 2 466,0 
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Summa hyreskostnad 27 440,0 20 827,0 
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5 Driftredovisning 

5.1 Driftredovisning 

Nämnderna och kommunstyrelsens resultat för året, exklusive finansförvaltningen, uppgick 
till 16,3 mnkr. Motsvarande resultat föregående år var -20,1 mnkr. 

Nämndernas resultat beskrivs utförligare i respektive nämnds verksamhetsberättelse. En 
kortfattad beskrivning redovisas i avsnittet "Nämndernas och bolagens verksamhet" 

 

Nämnd 
Utfall 2020 

(mnkr) 

Kommunstyrelse 5,4 

Grundskole- och gymnasienämnd 0,9 

Förskolenämnd 0,9 

Kultur- och fritidsnämnd 1,0 

Äldrenämnd 12,5 

Social- och arbetsmarknadsnämnd -8,4 

Stadsmiljö- och teknisk nämnd 8,4 

Byggnads- och tillståndsnämnd -4,1 

Valnämnd 0,0 

Överförmyndarnämnd 0,2 

Revision -0,4 

Resultat 16,3 
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   Intäkter Kostnader Budgetavvikelse 

Driftredovisning (mnkr) Utfall 
2020 

Budget 
2020 

Utfall 
2019 

Utfall 
2020 

Budget 
2020 

Utfall 
2019 

Intäkter Kostnader 

         

Kommunstyrelse 301,6 302,7 299,5 -466,0 -475,8 -450,2 -1,1 9,8 

         

Grundskole- och gymnasienämnd 443,1 475,0 454,8 -1 173,2 -1 206,0 -1 162,5 -31,9 32,8 

         

Förskolenämnd 286,7 289,8 289,3 -682,1 -686,1 -685,5 -3,1 4,0 

         

Äldrenämnd 261,9 245,1 256,3 -626,3 -621,9 -628,7 16,9 -4,4 

         

Social- och arbetsmarknadsnämnd 130,5 124,5 158,6 -687,7 -673,3 -665,7 6,0 -14,3 

         

Kultur- och fritidsnämnd 27,7 31,2 33,3 -178,4 -182,9 -172,5 -3,5 4,5 

         

Stadsmiljö- och teknisk nämnd 143,9 131,4 133,7 -287,6 -283,6 -273,3 12,5 -4,0 

         

Byggnads- och tillståndsnämnd 13,8 18,4 15,3 -22,6 -23,1 -22,0 -4,6 0,5 

         

Valnämnd 0,0 0,0 1,1 -0,3 -0,3 -1,8 0,0 0,0 

         

Överförmyndare 0,0 0,0 1,0 -3,7 -3,9 -3,9 0,0 0,2 

         

Revision 0,0 0,0 0,0 -2,3 -1,9 -2,0 0,0 -0,4 

         

Finansförvaltningen 315,7 67,9 110,8 -128,0 -89,6 -94,4 247,8 -38,4 

         

Justering interna poster -1 147,2 -1 150,3 
-1 

149,8 1 147,2 1 130,9 1 149,8   

Verksamhetens intäkter och 
kostnader i resultaträkningen 777,7 535,7 604,0 -3 111,0 -3 117,6 -3 012,6 238,9 -9,7 
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  Intäkter Kostnader Budgetavvikelse 

Driftsredovisning (mnkr) Utfall 
2020 

Budget 
2020 

Utfall 
2019 

Utfall 
2020 

Budget 
2020 

Utfall 
2019 

Intäkter Kostnader 

Verksamhet         

Politiskt verksamhet 0,0 0,0 1,7 -35,5 -35,5 -38,7 0,0 -0,1 

Infrastruktur, skydd mm 101,7 94,8 145,0 -208,3 -203,2 -194,5 6,9 -5,1 

Fritid och Kultur 23,2 28,0 28,8 -163,7 -164,1 -156,2 -4,8 0,4 

Pedagogisk verksamhet 756,2 787,3 760,1 -1 940,3 -1 976,4 -1 926,4 -31,0 36,1 

Vård och omsorg 333,8 310,9 320,9 -1 093,8 -1 073,5 -1 075,0 22,9 -20,4 

Särskilt riktade insatser 39,7 48,9 69,1 -29,2 -36,7 -41,9 -9,2 7,5 

Gemensamma verksamheter 670,3 416,2 428,2 -787,4 -759,2 -729,7 254,1 -28,2 

Justering interna poster -1 147,2 -1 150,3 -1 149,8 1 147,2 1 130,9 1 149,8   

Verksamhetens intäkter och 
kostnader i resultaträkningen 777,7 535,7 604,0 -3 111,0 -3 117,6 -3 012,6 238,9 -9,7 
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6 Investeringsredovisning 

Kommunkoncernens investeringsverksamhet 

Sundbybergs stad 

Sundbybergs stads investeringsbudget för år 2020 uppgick till 610,1 mnkr. Av dessa medel 
förbrukades under året 514,6 mnkr, vilket motsvarar 84 procent. Föregående år var 
förbrukningsgraden av stadens investeringsbudget 71 procent. Förbrukningsgraden påverkar 
stadens likviditetsplanering och framtida upplåningsbehov. 

Stadsmiljö och tekniska nämnden har 72 procent av stadens totala investeringsbudget. 
Många projekt har under året förenats och kommer att behöva skjutas över till 2021 vilket 
påverkat utfallet på helår. 

I Ursviks västra delar pågår entreprenadarbeten i etapp 1 och 2. Etapp 4 med gatu- och 
ledningsarbeten i Kvarngatan och Torget-planen ska upphandlas under hösten, vilket är 
några månader senare än planerat. Delar av kostnaderna för entreprenadarbeten har därför 
flyttats fram. 

I norra Rissne är entreprenadarbetena fortfarande i ett intensivt skede och förberedande 
arbeten för Tvärbanan stod för merparten av investeringsutgifterna i stadsdelen under året. 

I Hallonbergen-Ör har omtag på upphandlingen gjorts på Rissneleden Hallonbergen vilket 
innebär att allt arbete inte genomförts under 2020 utan fortsätter under 2021. 

Av stadens återstående nämnder står kommunstyrelsen för merparten av resterande 
investeringsbudget (24 procent) där 104 procent av budgeten förbrukades. Den största delen 
av kommunstyrelsens investeringar är relaterade till stadsutvecklingsprojekt och lokaler. 

Bland stadsutvecklingsprojekten har flera mindre omfördelningar gjorts där bland annat 
projekten inom Hallonbergen-Ör har fördelats mer medel då arbetet fortskridit i en snabbare 
takt än planerat. 

Bolagskoncernen 

Årets fastighetsinvesteringar inom bolagskoncernens uppgick till totalt 442 mkr. Fastighets 
AB Förvaltaren (384 mnkr) och Sundbyberg Avfall och Vatten AB (46 mnkr) står tillsammans 
för 97% av bolagskoncernens investeringar. 

Större investeringar inom koncernen under året innefattar bland annat: 

• Hållbar renovering av 185 lägenheter samt ombyggnad av allmänna utrymmen och 
garage på fastigheten Bageriet 23 i centrala Sundbyberg. Hela projektet beräknas vara 
klart under Q3 2021. 

• Stambyte i två fastigheter, Batteriet 1 och Spaden 1 i Rissne.  Preliminärt projektavslut 
är Q2 2021 och därefter fortsätter etapp 2 avseende fastigheterna Batteriet 2 och 
Spaden 2. 

• Nyproduktion planeras i Ursvik, fastigheten Kvarnstugan.  Produktionsstart beräknas 
ske under Q3 2021 och inflyttning planeras till Q2 2023. 

• SAVAB:s investeringar inom både nya exploateringsområden samt kopplat till behov 
av kapacitetshöjning i befintliga anläggningar 
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Investeringar 

Nämnd Utfall 2020 Budget 2020 Diff. 2020 Förbrukat (%) 

Stadsmiljö- och teknisk nämnd 354,8 438,6 83,8 81 

Kommunstyrelsen 151,8 146,3 -5,5 104 

Kultur- och fritidsnämnd 4,1 15,4 11,3 26 

Förskolenämnd 2,2 3,0 0,8 74 

Social- och arbetsmarknadsnämnd 0,1 1,8 1,7 3 

Äldrenämnd 0,4 2,5 2,1 14 

Grundskole- och gymnasienämnd 1,3 2,5 1,2 53 

Summa investeringar 514,6 610,1 95,5 84 

 Bolag Utfall 2020 Utfall 2019   

 Sundbybergs stadshus AB  4 5   

 Fastighets AB Förvaltaren  384 288   

 Sundbyberg Avfall och Vatten AB  46 78   

 Sundbybergs stadsnätsbolag AB  5 3   

 Sundbybergs Bredband AB  3 1   

 Lokalfastigheter i Sundbyberg AB  - -   

Norrenergi AB 149,8 104,1   

Totalt bolag 591,8 479,1   

Totalt kommunkoncern 1 106,4    

 

 

Större projekt under året (mnkr) Utfall 2020 

Tvärbanan Norra Rissne 91,9 

Västra Ursvik, byggherrekostnader 47,6 

Förskola Kvarnkullen 46,4 

Kavallerivägen/Rissneleden 33,2 

Tvärbanan Rissne C-Enköpingsvägen 32,8 

Förskola Kaplanen 2 25,0 

Uvd. Gator mm etapp 1 22,0 

Rissneleden Hallonbergen 20,5 

Nya stadskärnan 20,3 

Örskolan 15,1 

Hållbar renovering Bageriet 23 centrala Sundbyberg 148,0 

Stambyte Batteriet 1 och Spaden 1, Rissne 40,0 

Nyproduktion Kvarnstugan, Västra Ursvik  9,0 

Hallonbergen – Ör sopsug 6,5 

VA-anläggning  västra Ursvik 17,5 

Norrenergi ledningsnät och maskinutrustning 149,8 
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7 Nämndernas och bolagens verksamhet 

7.1 Kommunstyrelsen 

Verksamhetsidé 

Kommunstyrelsen ska leda och samordna kommunkoncernens långsiktiga [1] 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 

[1] Nämnder och koncernen Sundbybergs stadshus AB, d.v.s. de helägda kommunala 
bolagen. 

Verksamhetsåret 2020 

Ekonomi 

Kommunstyrelsen redovisar ett utfall för året på 164,4 mnkr vilket är en positiv avvikelse 
med 5,4 mnkr. Av resultatet står fastighetsverksamheten för 4,5 mnkr och resterande 
verksamhet redovisar en positiv avvikelse om 0,9 mnkr. 

Kommunstyrelsens totala investeringsram för 2020 uppgick till 146,3 mnkr. Utfallet för året 
är 151,8 mnkr. 

 

Uppföljning av ekonomiskt utfall 

Resultaträkning (mnkr) Utfall 2020 
Budget 

2020 
Diff. 2020 Utfall 2019 

Verksamhetens intäkter 301,6 302,7 -1,1 299,5 

Verksamhetens kostnader -466,0 -475,8 9,8 -450,2 

Verksamhetens nettokostnader -164,4 -173,1 8,7 -150,7 

Kommunbidrag 161,2 161,2 0,0 160,5 

Volymersättning/kompensation 8,6 11,9 -3,3 0,0 

Resultat 5,4 0,0 5,4 9,8 
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Verksamhetsområden (mnkr) Utfall 2020 
Budget 

2020 
Diff. 2020 Utfall 2019 

Stadsdirektör -24,3 -14,9 -9,4 -19,1 

Stadskansliet -6,5 -7,1 0,6 -7,0 

Kommunalråd -5,9 -6,2 0,3 -6,1 

Politiska sekreterare -6,0 -5,5 -0,5 -5,7 

KF/KS/Utskott -8,6 -9,5 1,0 -9,7 

Kommunikation och näringsliv -9,4 -9,6 0,2 -15,8 

HR, Trygghet och säkerhet -49,2 -52,0 2,8 -46,2 

Ekonomi- och kvalitetsutveckling -25,0 -29,8 4,8 -29,3 

Stadsbyggnad -17,4 -18,7 1,3 -18,1 

Fastigheter -12,0 -19,8 7,8 6,3 

Verksamhetens nettokostnader -164,4 -173,1 8,7 -150,7 

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 2020 

Ekonomi 
Grundskole- och gymnasienämnden redovisar ett positivt utfall för 2020 på 0,9 mnkr. 
Detta trots att det kommunala gymnasiet S:t Martin har ett negativt resultat. 

Uppföljning av ekonomiskt utfall 

Resultaträkning (mnkr) Utfall 2020 
Budget 

2020 
Diff. 2020 Utfall 2019 

Verksamhetens intäkter 125,7 120,6 5,1 128,5 

Verksamhetens kostnader -855,9 -851,6 -4,2 -836,2 

Verksamhetens nettokostnader -730,1 -731,0 0,9 -707,6 

Kommunbidrag 722,9 722,9 0,0 667,6 

Volymersättning/kompensation 8,1 8,1 0,0 16,3 

Resultat 0,9 0,0 0,9 -23,7 
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Verksamhetsområden (mnkr) Utfall 2020 
Budget 

2020 
Diff. 2020 Utfall 2019 

Grundskolan/Grundsärskola (egen) 0,0 0,0 0,0 -3,2 

Gymnasium (egen) -4,5 0,0 -4,5 -5,3 

Globala (egen) -7,2 -7,1 -0,1 -7,2 

Elevhälsa (egen) -9,6 -10,6 1,0 -10,1 

Köp & försäljning av verksamhet -692,8 -694,8 2,0 -663,5 

Centrala poster -16,1 -18,5 2,4 -18,2 

Verksamhetens nettokostnader -730,1 -731,0 0,9 -707,6 

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 2020 

Ekonomi 
Förskolenämndens resultat för år 2020 är ett överskott på 0,9 mnkr inräknat 
volymkompensationen som överfördes efter tertialrapport 2. 

Uppföljning av ekonomiskt utfall 

Resultaträkning (mnkr) Utfall 2020 
Budget 

2020 
Diff. 2020 Utfall 2019 

Verksamhetens intäkter 45,9 42,5 3,4 45,4 

Verksamhetens kostnader -441,2 -438,8 -2,5 -441,6 

Verksamhetens nettokostnader -395,4 -396,3 0,9 -396,2 

Kommunbidrag 394,1 394,1 0,0 386,8 

Volymersättning/kompensation 2,2 2,2 0,0 1,7 

Resultat 0,9 0,0 0,9 -7,7 
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Verksamhetsområden (mnkr) Utfall 2020 
Budget 

2020 
Diff. 2020 Utfall 2019 

Förskolan (egen) 0,1 0,0 0,1 -4,3 

Köp och försäljning av verksamhet -380,6 -381,4 0,8 -378,2 

Centrala poster, myndighet -14,8 -14,9 0,0 -13,8 

Verksamhetens nettokostnader -395,4 -396,3 0,9 -396,2 

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 2020 

Ekonomi 
Det sammanlagda resultatet 2020 för äldrenämndens verksamheter utvisar ett överskott på 
12,5 mnkr. Jämfört med prognosen i T2 är detta en förbättring på 9,3 mnkr. Den största 
anledningen till den stora positiva avvikelsen är att prognoserna under 2020 upprättats 
exklusive förväntade stadsbidrag för merkostnader på grund av pandemin. I resultatet för 
2020 ingår dessa med 10,9 mnkr. I prognoserna under 2020 har dock beaktats statsbidrag 
för sjuklöner, vilka uppgick till 3,4 mnkr. Sammanlagt ingår i 2020 års resultat statsbidrag, 
hänförbart till Covid-19, med 14,3 mnkr. 

Pandemin har inneburit minskningar i volymer både vad gäller hemtjänst och särskilda 
boenden. Köp av utförda hemtjänsttimmar understeg budget 2020 med drygt 6 400 timmar 
och jämfört med utfall 2019 var minskningen 7 551. Antalet tomma äldreboendeplatser ökade 
markant under våren för att i slutet på året ligga på ungefär samma nivå som vid årets ingång. 
Antalet tomma platser har även varit högt på entreprenaden på Ekhöjden då efter-frågan varit 
låg. I bokslutet innebär detta ett överskott för Ekbackens entreprenad på 7,1 mnkr. 

Äldreboenden i egen regi redovisar efter statsbidrag för merkostnader på grund av pandemin 
ett underskott på 4,3 mnkr. För att åtgärda detta har verksamheten inför 2021 gjort en 
översyn av behovs- och bemanningsplaneringen för att hamna i nivå med budget. 

Då Solbackens dagverksamhet varit stängd sedan i mars och även träffpunkterna (som dock 
haft viss uteverksamhet), redovisar dessa verksamheter också överskott . 

Uppföljning av ekonomiskt utfall 

Resultaträkning (mnkr) Utfall 2020 
Budget 

2020 
Diff. 2020 Utfall 2019 

Verksamhetens intäkter 87,2 72,8 14,5 85,9 

Verksamhetens kostnader -451,6 -449,6 -2,0 -458,4 

Verksamhetens nettokostnader -364,3 -376,8 12,5 -372,4 

Kommunbidrag 376,8 376,8 0,0 370,2 

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

Resultat 12,5 0,0 12,5 -2,2 



Sundbyberg stads årsredovisning 2020    
 111 

 

Verksamhetsområden (mnkr) Utfall 2020 
Budget 

2020 
Diff. 2020 Utfall 2019 

Vård och omsorg om äldre -1,2 -0,8 -1,9 -1,0 

Riksfärdtjänst -0,4 -0,5 -0,2 -0,8 

Äldrenämnd -0,8 -0,9 0,1 -0,8 

Övrig politisk verksamhet äldrenämnd -1,6 -1,8 0,2 -1,4 

Hemtjänst i ordinärt boende -97,8 -101,4 3,5 -96,3 

Korttidsboende -10.0 -10,0 0,0 -18,4 

Dagverksamhet -2,6 -4,0 1,4 -4,7 

Särskilt boende -216,2 -221,3 5,0 -222,3 

Öppen verksamhet -9,6 -12.0 2,4 -11,4 

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

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

Särskilda satsningar 0,0 0,0 0,0 0,1 

Ledning äldre -22,7 -24,4 1,7 -12,9 

Verksamhetens nettokostnader -364,3 -376,8 12,5 -372,4 

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 2020 

Ekonomi 

Totalt redovisar nämnden ett underskott på 8,4 mnkr. Omvärldsfaktorer och pandemin har 
tydligt påverkat utfallet. 

I budgeten för 2020 beskrev nämnden vilka besparingar och effektiviseringar som var en 
förutsättning för en budget i balans. Vidare byggde budgeten på bedömda volymökningar 
inom den lagstadgade verksamheten. Dessa har inom vissa områden blivit större än 
budgeterat. Samtidigt har effektiviseringsåtgärderna till del blivit försenade bland annat 
utifrån pandemin. Genomförda effektiviseringar beräknas sammantaget innebära en 
kostnadsminskning på drygt 10 mnkr jämfört med beräknade 29 mnkr. 

De stora underskotten återfinns inom myndighetsavdelningens enheter för ekonomiskt 
bistånd, barn- och ungdom samt inom ankomstboendet för EKB. 
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Bland de insatser som är mest kostnadsdrivande har placeringar enligt LVU (Lagen om vård 
av unga) på SIS (Statens institutionsstyrelse) ökat med 150 procent jämfört med utfall 2019. 
Nämnden budgeterade en årsplats utifrån bedömningen att 2019 års utfall innebar en extra 
ordinär ökning från året före (166 dygn) men utfallet för året motsvarar 3,5 årsplatser (1272 
dygn). 

Förändrade förutsättningar för den statliga ersättningen inom yrkesutbildning har genererat 
ett överskott inom vuxenutbildningen. 

Överskottet inom avdelning funktionshinder beror bland annat på att den servicebostad som 
öppnats inte kommit upp i full kapacitet då delar av de lägenheter som utgör serviceboendet 
har ockuperats av tidigare lägenhetsinnehavare. 

Mottagandet av nyanlända har framskjutits och av de 29 som utgör årets kommuntal kom de 
facto 21 personer varav 19 anvisades till staden i december månad. Förutom en periodvis 
mycket hög arbetsbelastning, medför detta en minskning av årets budgeterade intäkter från 
migrationsverket. 

Uppföljning av ekonomiskt utfall 

Resultaträkning (mnkr) Utfall 2020 
Budget 

2020 
Diff. 2020 Utfall 2019 

Verksamhetens intäkter 130,5 124,5 6,0 158,6 

Verksamhetens kostnader -687,7 -673,3 -14,3 -665,7 

Verksamhetens nettokostnader -557,2 -548,8 -8,4 -507,1 

Kommunbidrag 543,8 543,8 0,0 505,8 

Volymersättning/kompensation 5,0 5,0 0,0 1,3 

Resultat -8,4 0,0 -8,4 0,0 

 

Verksamhetsområden (mnkr) Utfall 2020 
Budget 

2020 
Diff. 2020 Utfall 2019 

Övergripande stab och nämnd -22,8 -22,4 -0,4 -11,6 

Stöd och utveckling -15,5 -16,9 1,4 -15,8 

Myndighet -358,6 -341,1 -17,4 -616,6 

Vuxenutbildning, arbetsmarknad och integration -55,2 -59,9 4,7 -50,3 

Funktionshinder -105,1 -108,5 3,5 -112,9 

Verksamhetens nettokostnader -557,2 -548,8 -8,4 -507,1 

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 
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den demokratiska utvecklingen i samhället, integrationen och folkhälsan samt för att 
stimulera till lärande och medskapande. 

Verksamhetsåret 2020 

Ekonomi 

Nämndens verksamheter visar ett överskott på 1,0 mnkr. Lägre intäkter, inom framförallt 
simhallens verksamhet där antalet besökande minskat som en konsekvens av 
coronapandemin, vägs framförallt upp av lägre kostnader för personal inom alla enheter. 
Även lägre kapitaltjänstkostnader på grund av minskade investeringar och det statliga 
bidraget till sjuklöneersättningar med anledning av coronapandemin bidrar till det positiva 
resultatet. 

Uppföljning av ekonomiskt utfall 

Resultaträkning (mnkr) Utfall 2020 
Budget 

2020 
Diff. 2020 Utfall 2019 

Verksamhetens intäkter 27,7 31,2 -3,5 33,3 

Verksamhetens kostnader -178,4 -182,9 4,5 -172,8 

Verksamhetens nettokostnader -150,7 -151,7 1,0 -139,2 

Kommunbidrag 151,7 151,7 0,0 141,2 

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

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

 

Verksamhetsområden (mnkr) Utfall 2020 
Budget 

2020 
Diff. 2020 Utfall 2019 

Politiken -1,5 -1,8 0,3 -1,5 

Centrala förvaltningen -6,1 -8,4 -2,3 -5,6 

Bibliotek -27,0 -27,3 0,2 -26,2 

Kultur -29,6 -29,7 0,1 -27.9 

Fritid -17,7 -21.0 3,3 -19,1 

Idrott, exklusive simhall -41,4 -39,8 -1,6 -35,2 

Simhall -16,1 -13.1 -3,0 -13,7 

Bidrag till föreningar -11,3 -10,5 -0,8 -10,0 

Verksamhetens nettokostnader -150,7 -151,7 1,0 -139,2 

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 2020 

Ekonomi 

Stadsmiljö- och tekniska nämndens resultat är +8,4 mnkr, Nämndens totala intäkter är 135,1 
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mnkr, vilket är 11,6 mnkr högre än budgeterat. Nämndens totala kostnader är 278,8 mnkr, 
vilket är 3,0 mnkr högre än budget. 

Uppföljning av ekonomiskt utfall 

Resultaträkning (mnkr) Utfall 2020 
Budget 

2020 
Diff. 2020 Utfall 2019 

Verksamhetens intäkter 135,1 123,6 11,6 125,9 

Verksamhetens kostnader -278,8 -275,8 -3,0 -265,5 

Verksamhetens nettokostnader -143,8 -152,2 8,4 -139,6 

Kommunbidrag 152,2 152,2 0,0 129,2 

Volymersättning/kompensation 0,0 0,0 0,0 12,1 

Resultat 8,4 0,0 8,4 1,7 

 

Verksamhetsområden (mnkr) Utfall 2020 
Budget 

2020 
Diff. 2020 Utfall 2019 

Strategiska projekt -9,9 0,0 -2,9 0,1 

Digitalisering och service (exklusive Måltid) -8,7 -10,4 1,7 -8,4 

Måltid -49,2 -48,6 -0,6 -50,5 

Tekniska -73,4 -81,4 8,1 -71,8 

Nämnd -2,0 -1,9 -0,0 -1,8 

Ledning -2,8 -5,8 2,9 -3,4 

Förvaltningsstab -4,8 -4,0 -0,8 -3,8 

Verksamhetens nettokostnader -143,8 -152,2 8,4 -139,6 

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 2020 

Ekonomi 

Byggnads- och tillståndsnämnden uppvisar ett underskott för år 2020 på 4,1 mnkr. 
Underskottet finns främst inom bygglovs- och markupplåtelseverksamheterna men även 
miljöenhetens verksamheter uppvisar underskott. 

Uppföljning av ekonomiskt utfall 

Resultaträkning (mnkr) Utfall 2020 
Budget 

2020 
Diff. 2020 Utfall 2019 

Verksamhetens intäkter 13,8 18,4 -4,6 15,3 

Verksamhetens kostnader -22,6 -23,1 0,5 -22,0 

Verksamhetens nettokostnader -8,8 -4,7 -4,1 -6,7 

Kommunbidrag 4,7 4,7 0,0 4,7 
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Volymersättning/kompensation 0,0 0,0 0,0 0,0 

Resultat -4,1 0,0 -4,1 -2,0 

 

Verksamhetsområden (mnkr) Utfall 2020 
Budget 

2020 
Diff. 2020 Utfall 2019 

Bygglov -1,3 1,9 -3,2 -0,7 

Trafik -0,1 -0,1 0,0 -0,1 

Miljö -5,3 -4,4 -0,9 -3,6 

Nämnd -0,9 -1,1 0,2 -1,0 

Ledning och stab -1,2 -1,0 -0,2 -1,3 

Verksamhetens nettokostnader -8,8 -4,7 -4,1 -6,7 

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 2020 

Ekonomi 

Valnämndens budgetram uppgick till 0,3 mnkr för 2020 och vid årets slut redovisas ett 
nollresultat. Året var ett så kallat mellanvalsår vilket innebär att valnämnden haft en minimal 
verksamhet. 

Uppföljning av ekonomiskt utfall 

Resultaträkning (mnkr) Utfall 2020 
Budget 

2020 
Diff. 2020 Utfall 2019 

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

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

Verksamhetens nettokostnader -0,3 -0,3 0,0 -0,7 

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

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

Resultat 0,0 0,0 0,0 1,3 
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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 2020 

Ekonomi 

Överförmyndarnämndens resultat för år 2020 visar ett överskott om 0,2 mnkr för år 2020. 

Uppföljning av ekonomiskt utfall 

Resultaträkning (mnkr) Utfall 2020 
Budget 

2020 
Diff. 2020 Utfall 2019 

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

Verksamhetens kostnader -3,7 -3,9 0,2 -3,9 

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

Kommunbidrag 3,9 3,9 0,0 3,8 

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

Resultat 0,2 0,0 0,2 0,9 

7.11 Revisionen 

Revisorerna granskar stadens och nämndernas verksamheter på uppdrag av 
kommunfullmäktige. Granskningar genomförda revisionsåret 2020: 

• Granskning av detaljplaneprocessen 

• Granskning av hantering och utbetalningar av försörjningsstöd och ersättning till 
HVB 

• Granskning av krisledningsnämnden 

• Granskning av stadens livsmedelskontroll och tillsyn enligt alkohollagen 

• Granskning av samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård 

• Uppföljande granskning av stadens expansion 

• Granskning av kommunstyrelsens uppsiktsplikt 

• Granskning av den interna kontrollen 

• Granskning av delårsbokslut 

• Granskning av årsbokslut 

Uppföljning av ekonomiskt utfall 

Resultaträkning (mnkr) Utfall 2020 
Budget 

2020 
Diff. 2020 Utfall 2019 

Verksamhetens intäkter 0,0 0,0 0,0 0,0 

Verksamhetens kostnader -2,3 -1,9 -0,4 -2,0 

Verksamhetens nettokostnader -2,3 -1,9 -0,4 -2,0 

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

Resultat -0,4 0,0 -0,4 -0,1 
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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 183,6 mkr, vilket är en ökning med 72,7 mkr jämfört 
med budget. Ökningen förklaras främst av en försäljning av mark i Ursvik av Fastighets AB 
Förvaltaren under året. Övriga bolag har endast mindre avvikelser jämfört med budget. 

Uppföljning av ekonomiskt utfall 

Koncernen Sundbybergs stadshus AB (mnkr) 2020 2019 

Periodens resultat före skatt 186,3 237,0 

Omsättning 1 046,4 970,0 

Balansomslutning 6 589,5 6 514,7 

Likvida medel 569,8 803,7 

Eget kapital 4 226,9 4 061,8 

Soliditet 64% 62% 

 

Sundbybergs stadshus AB (mnkr) 2020 2019 

Periodens resultat före skatt 1,8 0,6 

Omsättning 5,4 3,8 

Balansomslutning 976,3 973,3 

Likvida medel 210,4 178,0 

Eget kapital 964,9 962,5 

Soliditet 98,8% 98,9% 

 

Fastighets AB Förvaltaren (mnkr) 2020 2019 

Periodens resultat före skatt 192,0 50,0 

Omsättning 718,0 701,0 

Balansomslutning 5 442,0 5 396,0 

Likvida medel 192,0 369,0 

Eget kapital 3 464,0 3 297,0 

Soliditet 63,6% 61,1% 

 

Lokalfastigheter i Sundbyberg AB (mnkr) 2020 2019 

Periodens resultat före skatt 82,0 -18,6 

Omsättning 225,8 180,3 

Balansomslutning 222,3 200,4 

Likvida medel 99,5 106,7 

Eget kapital 152,5 70,5 

Soliditet 69,0% 35,0% 
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Sundbyberg Avfall och Vatten AB (mnkr) 2020 2019 

Periodens resultat före skatt -2,5 0,5 

Omsättning 135,2 115,9 

Balansomslutning 474,4 426,7 

Likvida medel 33,8 56,5 

Eget kapital 4 302,0 6 798,0 

Soliditet 1,0% 1,6% 

 

Sundbybergs stadsnätsbolag AB (mnkr) 2020 2019 

Periodens resultat före skatt 3,4 3,5 

Omsättning 30,3 34,6 

Balansomslutning 49,1 49,3 

Likvida medel -3,4 -6,0 

Eget kapital 22,1 21,8 

Soliditet 45,0% 44,2% 

 

Sundbybergs Bredband AB (mnkr) 2020 2019 

Periodens resultat före skatt 6,0 3,5 

Omsättning 32,4 30,6 

Balansomslutning 44,1 38,4 

Likvida medel 29,3 22,2 

Eget kapital 19,4 19,4 

Soliditet 44,0% 50,6% 

7.13 Norrenergi AB 

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

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

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

- Försäljning av s k energitjänster inom bolagets kompetensområde. 

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

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

Uppföljning av ekonomiskt utfall 

Rörelseresultatet efter finansiella poster uppgår till 174 mnkr vilket är i nivå med budget. 

Försäljningen av värme uppgick under året till 686 754 (731 326) tkr inklusive 
anslutningsavgifter. Försäljningsvolymen uppgick till 876 (981) GWh. De minskade 
intäkterna för värme är i huvudsak relaterat till första kvartalet som var varmt 
jämfört med ett normalår. Även det sista kvartalet var varmare än normalt vilket också 
bidrog till den lägre volymen. Resultatet före skatt är högre jämfört med 2019 vilket är 
hänförligt till bokslutsdispositioner. Försäljningen av fjärrkyla uppgick till 38 439 (39 
111) tkr. Den minskade försäljningen 60 (62) GWh beror på svalare sommar 

Försäljningen av värme har tillgodosetts genom egen produktion vid Solnaverket och 
Sundbybergsverket, samt genom inköp från Stockholm Exergi via Hagastationen. 
Värmeproduktionen slutade på 935 (1 042) GWh och kylaproduktionen på 62 (66) 
GWh. 

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. Under 2020 har planen vidareförädlats parallellt med att 
aktiviteter genomförts. 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. 

Uppföljning av ekonomiskt utfall 

Resultaträkning (mnkr) 2020 2019 

Periodens resultat före skatt 117,1 42,0 

Omsättning 749,8 801,7 

Balansomslutning 1 931,5 1 868,2 

Likvida medel 185,1 138,6 

Eget kapital 189,6 151,6 

Soliditet 63,2% 60,4% 
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7.14 Norrvatten 

Resultatet för 2020 uppgick till 0,9 Mkr (4,3 Mkr) vilket gör att det budgeterade resultatet på 
1,5 Mkr inte uppnås. 

Under året har en majoritet av de verksamhetsmässiga målen, som fullmäktige fastställde i 
budget och verksamhetsplan för 2020–2022, uppfyllts. De finansiella målen uppnåddes 
delvis. Resultatet nådde inte budget, men utföll ändock positivt. 
Norrvatten debiterade 50,3 miljoner m3 dricksvatten under året som gick, vilket är en 
nedgång från 2019 som uppgick till 51 miljoner m3. Veckan efter midsommar sköt 
vattenförbrukningen i höjden och vattenverket producerade nära sin maxkapacitet. Det 
varma vädret i kombination med att fler kommuninvånare stannade hemma på grund av 
pandemin gjorde att vattenförbrukningen blev ovanligt hög för säsongen. Produktionsläget 
var ansträngt under några dagar. Under 20 dagar 2020 var vattenproduktionen högre än 
Norrvattens uthålliga produktionskapacitet, det vill säga den mängd vatten som vattenverket 
kan producera under en längre tid. 

I september 2020 fattade styrelsen ett inriktningsbeslut för projektet Norrvattens framtida 
vattenproduktion. Beslutet innebär att Norrvatten går vidare med planering för en etappvis 
utbyggnad av vattenverkets kapacitet och rening. En kompletterade anläggning kommer att 
byggas i etapper intill det befintliga vattenverket, Görvälnverket. Upplägget bygger på att 
behålla Görvälnverket, så långt det är möjligt, men att komplettera det med utökad rening 
och utbyggd kapacitet i en kompletterade anläggning som byggs etappvis. En tredje 
mikrobiologisk barriär, dvs. ett ytterligare reningssteg, kommer ingå i den första etappen. 

Flera stora projekt avslutades under 2020, bland annat färdigställdes den nya 
huvudvattenledningen mellan Upplands-Bro och Sigtuna. Den nya huvudvattenledningen 
säkerställer att de båda kommunerna kan förses med vatten från två håll, och förbättrar 
också leveranssäkerheten för andra medlemskommuner, vilket gör vattenleveransen mindre 
sårbar. Ledningen togs i drift i slutet av 2019 och den sista delen i projektet - en 
tryckstegringsstation i Upplands-Bro - färdigställdes i december 2020. 
Tryckstegringsstationen är en förutsättning för att ledningen ska fungera fullt ut. 
Ett annat stort ledningsnätsprojekt, ledningsförnyelsen längs Rotebroleden, avslutades under 
2020 och den nya ledningen togs i drift. Projektet höjer kapaciteten och förbättrar 
leveranssäkerheten på en viktig huvudvattenledning. Projektets sista etapp, en 80 meter lång 
sträcka under E18, lades med den schaktfria metoden mikrotunnling. 

Norrvattens säkerhetsarbete har förbättrats ytterligare under året. Norrvatten fortsätter att 
stärka säkerhetsskyddet genom att slutföra handlingsplanen som togs fram i samband med 
säkerhetsskyddsanalysen 2018. Dessutom pågår arbete för att ytterligare höja 
informationssäkerheten. Under 2020 har även Norrvattens krigsorganisation definierats, och 
berörd personal har krigsplacerats på Norrvatten. 

Uppföljning av ekonomiskt utfall 

Resultaträkning (mnkr) 2020 2019 

Periodens resultat före skatt 0,9 4,9 

Omsättning 221,9 212,3 

Balansomslutning 1 285,5 1 185,0 

Likvida medel 0,0 0,0 

Eget kapital 180,8 179,9 

Soliditet 14,1% 15,2% 
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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 2020 21,1 mnkr. 

Uppföljning av ekonomiskt utfall 

Resultaträkning (mnkr) 2020 2019 

Periodens resultat före skatt 11,8 0,1 

Omsättning 685,8 682,8 

Balansomslutning 937,0 924,1 

Likvida medel 426,6 319,9 

Eget kapital 176,3 164,5 

Soliditet 18,8% 17,8% 

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. 

Nettokostnaderna för gemensamma familjerättsnämnden för Solna, Sundbyberg och Ekerö 
uppgår till 4,3 mnkr och ligger i nivå med budget. 

Verksamhetens nettokostnader har minskat med 0,1 mnkr i jämförelse med föregående år. 
Förändringen förklaras huvudsakligen av lägre personalkostnader. Verksamheten lämnar ett 
överskott på 0,1 mnkr mot budget. Både intäkter och kostnader är lägre med respektive 0,1 
mnkr och 0,2 mnkr. Överskottet på kostnadssidan avser övriga verksamhetskostnader och 
avser bland annat kostnader för planerade utbildningar som har skjutits fram i tiden på 
grund av pågående pandemin. 

Uppföljning av ekonomiskt utfall 

Resultaträkning (mnkr) Utfall 2020 
Budget 

2020 
Diff. 2020 Utfall 2019 

Verksamhetens intäkter 4,9 5,0 -0,1 5,0 

Verksamhetens kostnader -9,2 -9,4 0,2 -9,3 

Verksamhetens nettokostnader -4,3 -4,4 0,1 -4,4 
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8 Förklaringar av begrepp 
Aktualiseringsgrad 

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

Anläggningstillgångar 

Materiella - Fasta och lösa tillgångar för stadigvarande bruk som fastigheter, anläggningar, 
inventarier m.m. 

Immateriella - Tillgång utan fysisk form. 

Finansiella – Tillgång i form av aktier och andelar samt långfristiga fordringar som är 
avsedda för stadigvarande bruk. 

Avskrivningar 

Planmässig värdeminskning av anläggningstillgångar på grund av ålder och utnyttjande. 
Avskrivningstiden är mellan 3 år för inventarier till 100 år för fastigheter. Avskrivningstiden 
ska återspegla tillgångens nyttjande period. 

Balanskrav 

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

Balansräkning 

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

Borgensförbindelser 

Kommunen går i borgen för delar av sina dotterbolags lån. Det innebär att om dotterbolagen 
inte kan betala räntor och amorteringar, så kan kommunen komma att krävas på detta 
istället. 

Eget kapital 

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

Exploateringstillgångar 

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

Extraordinära poster 

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

Finansförvaltning 

Under finansförvaltningen redovisas stadens samlade kostnader för pensioner, 
arbetsgivaravgifter, skatteintäkter, intäkter för fastighetsavgifter med mera. Här upprättas 
även stadens finansiella resultat. Stadens intäkter såsom skattemedel fördelas internt till 
nämnderna genom kommunbidrag. Även likviditetsplanering, extern upplåning och 
kapitalförvaltning åligger finansförvaltningen. Finansförvaltningen administreras av 
stadsledningskontoret och lyder således under kommunstyrelsen. 
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Finansiella intäkter och kostnader 

Poster som inte är direkt hänförliga till verksamheten, t.ex. räntor, aktieutdelning, 

realisationsvinster/förluster, förvaltningsarvode m.m. 

Finansnetto 

Skillnaden mellan finansiella intäkter och kostnader. 

Internränta 

Kalkylmässig kostnad för det kapital som utnyttjas inom verksamheterna och som 
nämnderna betalar till stadens finansförvaltning. Varje investering genererar internränta 
som betalas av nämnden under investeringens avskrivningstid. Internränta kan jämföras mot 
låneränta. Internräntan uppgår för närvarande till 1,5 procent, vilket ska svara mot 
kostnaden för kommunens långfristiga upplåning. 

Justerat resultat 

I Sundbybergs stad används begreppet justerat resultat. Det är det resultat staden har om 
man bortser för såväl extraordinära poster som övriga jämförelsestörande poster (däribland 
exploatering). Det är ett resultatmått där intäkter och kostnader av tydlig engångskaraktär 
exkluderats. 

Jämförelsestörande poster 

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

Kassaflödesanalys 

Kassaflödesanalysen visar i vilken utsträckning löpande verksamhet, investeringsverksamhet 
respektive finansieringsverksamhet har genererat eller förbrukat medel under året. 
Summeringen av de olika verksamheterna ger årets förändring av likvida medel, d v s årets 
kassaflöde. 

Kapitalförvaltning 

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

Kapitalkostnader 

Benämning för internränta och avskrivningar. 

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. 
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Nettokostnader 

Nettokostnader är intäkter minus bruttokostnader. Ett mått är att relatera nettokostnaderna 
mot skatter och bidrag (s.k. nettokostnadsandel). Om detta mått överstiger 100 procent 
innebär det att kommunens skatter och bidrag inte räcker för att täcka kommunens 
nettokostnader. 

Omsättningstillgångar 

Tillgångar som snabbt kan omsättas till likvida medel, exempelvis bank, kortfristiga 
placeringar och kortfristiga fordringar. Fordringar som förfaller till betalning inom ett år 
klassificeras som omsättningstillgångar. 

Periodisering 

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

Resultaträkning 

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

Rörelsekapital 

Omsättningstillgångar minus kortfristiga skulder. 

Självfinansieringsgrad 

Årets resultat plus avskrivningar i förhållande till årets investeringar. 

Skattekraft 

Den kommunal beskattningsbara inkomsten per invånare. 

Skatteunderlag 

Den totala beskattningsbara inkomsten i kommunen. 

Skuldsättningsgrad 

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

Soliditet 

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

Swappar 

Swappar är finansiella instrument som innebär ett byte av kassaflöden mellan två parter på 
ett underliggande nominellt belopp. 

  

 


