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det här är sollentuna
sveriges mest attraktiva kommun
SOLLENTUNA HAR ET T attraktivt läge nära både storstad och natur. Här sjuder av liv, med många
företagare och handelsplatser, fina friluftsområden och stora möjligheter till idrott och kulturaktiviteter.
Sollentuna är en kommun som växer med 300-500 nya hushåll varje år. Vi arbetar för att kommunen ska
växa med kvalitet och stå för en hållbar tillväxt – socialt, ekonomiskt och miljömässigt. Vi levererar service
av hög kvalitet och lägger grunden till framtida investeringar i välfärd. Kommunens arbete genomsyras av ett stort
ansvarstagande - varje skattekrona används så effektivt som möjligt, med långsiktighet och hållbarhet i verksamheterna.
Kommunen arbetar aktivt med FNs globala hållbarhetsmål i Agenda 2030, som FNs medlemsstater har
formulerat tillsammans för att vi ska kunna skapa en hållbar värld; ekologiskt, socialt och ekonomiskt. Att
förebygga och öka tryggheten är ett prioriterat område inom alla verksamheter. Målet är att Sollentuna kommun
år 2030 inte ska ha några områden med på Polisens lista över utsatta områden. Vi har också ett tufft mål för
kommunens miljöarbete; att vara den första kommunen som inte tär på jordens resurser. Där ingår både att
miljöanpassa kommunens egen verksamhet och att underlätta så att alla invånare, ska kunna leva så klimatsmart
som möjligt. Det ska vara lätt att göra rätt!

vår vision
Sollentunas vision är att vara Sveriges mest attraktiva kommun. Det sammanfattar vad vi vill uppnå och beskriver
vad vi arbetar för; att göra det bästa vi kan för alla invånare och företag i Sollentuna, utifrån de förutsättningar
vi har och bli lite bättre varje dag.

så styrs sollentuna

2018-2022

Kommunen styrs av en majoritet som består av Moderaterna, Liberalerna, Kristdemokraterna och Centerpartiet.

Majoritetens gruppledare: Henrik Thunes (M), Anna-Lena Johansson (L), Thomas Nyman (KD) och Jonas Riedel (C).
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Andel av arbetskraften 16-64 år, december 2021

resultat &
investeringar
Resultat: 277 mkr
Investeringar: 290 mkr

antal invånare
75 108 december 2021

in- och utflyttade
Inflyttade: 8 042 - Utflyttade: 7 373

75 108
invånare

”Vi kommer ut ur 2021
med en genuint stark
ekonomi.”
- henrik thunes (m)

kommunstyrelsens ordförande
har ordet

kommunstyrelsens ordförande
har ordet
2021 BLEV ÅRET som kastade oss fram och tillbaka i spåren av pandemin. Året präglades av hopp och förtvivlan kring lättnader och nya restriktioner om vartannat. Det har präglat verksamheterna men också uppmanat
till flexibilitet och kreativitet. Den digitala mognaden ökade snabbt och sannolikt kommer många av oss att
begränsa antalet fysiska möten i framtiden.
Det lokala trygghetsarbetet fick ett rejält uppsving. En samlad kommunkoncern inledde det operativa arbetet med att öka tryggheten. Vi tog flera steg mot målsättningen att det senast år 2030 inte ska finnas utsatta
områden i Sollentuna. En rad trygghetsinsatser genomfördes, bland annat i form av nya ordningsvaktsförordnanden, utbyggd belysning, fler kameror och intensifierad renhållning.
Vi kommer ut ur 2021 med en genuint stark ekonomi. Med ett resultat på 6,5 procent, motsvarande 277
miljoner, och helt utan extern belåning är Sollentuna en välskött kommun med god ordning i finanserna.
Inom grundskola och gymnasieskola ser vi fortsatt jämna och starka resultat. Många når kunskapsmålen
och meritvärdena blir högre. Förskolan har stabila resultat och vårdnadshavarna är överlag mycket nöjda med
verksamheten.
Nio av tio elever är behöriga till nationellt program efter genomgången grundskola. Sollentuna ligger på
sjunde plats i riket av alla kommuner, både avseende meritvärde efter avslutad grundskoleutbildning och betygspoängen efter avslutad gymnasieutbildning.
Under året ökade folkmängden med 1 118 personer. Vid årsskiftet bestod Sollentuna av 75 108 invånare.
Åldersmässigt är de flesta som flyttar till kommunen mellan 30-39 år. Det handlar om personer i livets ”etableringsfas”. I Sollentuna finns närhet till både storstadspuls och friluftsliv.
Det senare uppmärksammades genom Naturvårdsverkets rankning där Sollentuna utsågs till länets bästa
friluftskommun. Enligt Miljöbarometern placerar sig Sollentuna som femte bästa miljökommun i regionen.
499 nya bostäder färdigställdes. Det är väl i linje med det antal bostäder som är rimligt att bygga och förse
med nödvändig infrastruktur och samhällsservice i Sveriges till ytan sjunde minsta kommun.
Sollentuna fortsätter vara entreprenörernas kommun. Trenden håller i sig med att allt fler väljer att starta
företag här. Under 2021 nyregistrerades 628 företag.
Varmt tack till invånare, företagare och medarbetare för allt det fina som åstadkommits i Sollentuna under 2021!

henrik thunes (m)
kommunstyre lse ns ordförande

januari-mars
årshändelser
Tryggheten är viktig och
den styrande majoriteten i
Sollentuna har satt upp målet
att det inte ska finnas några
utsatta områden i kommunen
år 2030. Tillsammans med andra
aktörer arbetar kommunen för
att det ska bli verklighet – för
att i Sollentuna ska alla känna sig
trygga, i hela kommunen.

Utvecklingen av det gamla
mässområdet har startat. I
framtiden kommer här att finnas
cirka 700 nya bostäder, lokaler
för handel, kontor, hotell och
skolor samt nya gator och torg.
Bland annat rätas Malmvägen ut
mot söder och nya Malmplan
anläggs.

Sollentuna satsar på
hållbarhet! Vid renoveringen
av kommunhuset installeras
solceller på en del av taket.
Fasaden får ny isolering och nya
fönster som är bättre isolerade.
Värmesystemet byts ut mot ett
mer energisnålt system med
värmeåtervinning. Ventilationen
blir behovsstyrd och hela
huset får LED-belysning. Tack
vare dessa åtgärder kommer
energiförbrukningen i nya
Turebergshuset att minska till
1/3 jämfört med hur det var
innan renoveringen.

Socialtjänsten kan hjälpa den
som utsätts för våld i hemmet.
Både den som utsätts eller den
som känner oro kan kontakta
kommunen för stöd.

Nya bygglovssidor på sollentuna.
se leder sökanden genom hela
processen - tydligt, visuellt och
med ett enkelt språk. Det är nu
lättare att följa med och hålla
reda på vilka dokument och
ritningar som ska fyllas i och
skickas in.

april-juni
årshändelser
Edsvik bjuder på smittsäkra
aktiviteter under det andra
pandemiåret. Det är flera
utställningar i konsthallen
och aktiviteter för barn i
Skaparverkstan på Stallbacken.
Det finns också möjlighet att
åka häst och vagn runt parken
vid några tillfällen.

foto: plattform - johnér

Vi skapar blomsterängar och
placerar ut bihotell för den
biologiska mångfalden. På så
sätt får vi binas tjänster utförda
i kommunen, pollinering i både
naturen och i våra trädgårdar.
Dessutom skapar det ett
landskap som vi alla kan njuta
av. Naturskyddsföreningen utsåg
Sollentuna och Helsingborg
till Sveriges bi-vänligaste
kommuner.

Bryggorna vid Ravalen
renoverades för bättre
sittmöjligheter. Bryggan nära
parkeringen vid Pommernvägen
är tillgänglighetsanpassad för de
med rullstol.

Vårt fältteam, mobila
fritidsledare, personal från
Socialkontoret och Arena
Satelliten ser till att våra
ungdomar får en trygg
Valborgsmässoafton genom att
finnas på flera ställen där unga
brukar träffas.

En ny konstgräsplan vid
Rösjöskolan i Edsberg invigs.
Här inspireras eleverna till
fysisk aktivitet – vilket gynnar
koncentrationen och skolarbetet
i stort. På vintern kan den
spolas till skridskobana.

juli-september
årshändelser
Utvecklingen av Väsjöområdet
fortsätter, nu med fokus på Väsjö
torg och Södersätra. I området
Väsjö torg blir det stadskvarter –
med lägenheter, radhus och torg,
parkstråk och strandpromenad.
Barnen som flyttar till Väsjön
kommer att kunna gå i Väsjöskolan
och Södersätra förskola. När allt
är klart kommer omkring 10 000
sollentunabor att leva här.
Sollentuna en av länets bästa
i Naturvårdsverket ranking
”Sveriges friluftskommun”.
Vi har breddat stigar, byggt
tillgängliga grillplatser med bord
och bänkar för att så många
som möjligt ska kunna komma
ut i naturen.

foto: lena granefelt - johnér

foto: amanda falkman - johnér

Digital Föräldragrupp ABC
erbjöds föräldrar för att
främja barns utveckling genom
att stärka relationen mellan
föräldrar och barn. Det
genomfördes också utbildning
och samtalsgrupp med fokus
på vad föräldrar kan göra för
att underlätta för barnen vid
separation.

Nu finns våra ordningsvakter
på plats i kommunen. De rör
sig främst mellan Edsberg och
Tureberg samt vid våra större
badplatser och bibliotek.

Sollentunas resursteam, som
stöttar elever, skolor och
elevhälsoteam när elever
har hög frånvaro eller behov
av särskilt stöd, har fått
förstärkning. Teamet arbetar
tillsammans med eleverna och
med personalen på skolan för
att hitta de bästa lösningarna.

oktober-december
årshändelser
foto: maskot bildbyrå aba - johnér

Kommunens
arbetsmarknadsprojekt
Etableringslyftet fortsätter
att leverera fantastiskt goda
resultat. Efter tre år har 360
personer, eller 94 procent av
deltagarna gått vidare till egen
försörjning i arbete eller studier
med csn-stöd.
Projektet är ett samarbete med Sigtuna,
Upplands Väsby och Arbetsförmedlingen,
med stöd från Svenska ESF-rådet.

Nu är den digitala forskarsalen
klar. Här finns mängder av
dokument som berättar om
Sollentunas historia: kartor,
ritningar, torparkontrakt,
gårdshandlingar, protokoll,
affischer, brev och mycket,
mycket annat. Det går också
att titta på gamla filmer om
Sollentuna och lyssna på
berättelser om livet förr i tiden.
foto: therese winberg - johnér

Vi lyser upp vintermörkret
ljusslingor i träd och i
gångtunnlar runt om i
kommunen. De lyser ända fram
till 15 mars.

Forum Näringsliv ger tips och
råd kring stöd och finansiering
för företag, för den som ska
starta företag, expandera eller
ta nästa steg som entreprenör.

Vi har premiär för skridskois i
Malmparken, när fotbollsplanen
i den södra änden av parken
spolas. Där finns det gott om
sittplatser runt om i parken,
för ombyte och fika. Isbanan
underhålls dagligen med
spolning och snöröjning och är
upplyst vissa tider.

2 Förvaltningsberättelse
I denna förvaltningsberättelse lämnar Sollentuna kommun information om förvaltningen av
kommunen och den kommunala koncernen i enlighet med Lag (2018:597) om kommunal bokföring
och redovisning 11 kapitlet och RKR R15 Förvaltningsberättelse.
Följande rubriker ska ingå i förvaltningsberättelsen och bör redovisa följande:
Den kommunala koncernen.
Beskriver på ett överskådligt sätt de olika enheter som ingår i den kommunala koncernen allt från
nämnder, bolag, samägda företag och privata utförare. Den beskriver också nämndernas
verksamhet/ansvar samt var det anlitas privata utförare. Bolagens verksamheter beskrivs översiktligt.
För mer detaljerad information om bolagen hänvisas till respektive bolags årsredovisning.
Översikt över verksamhetens utveckling.
Beskriver på ett översiktligt sätt kommunens utveckling under en femårsperiod där större förändringar
kommenteras.
Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning.
Beskriver förhållanden som inte redovisas i de finansiella rapporterna men som ändå är viktiga för att
kunna bedöma kommunens resultat och ekonomisk ställning. Det kan vara förhållanden rörande
befolkningsutveckling, arbetsmarknad, bostadsmarknad, näringsliv mm. Hantering av finansiella
risker samt pensionsförpliktelser redovisas också här.
Styrning och uppföljning av den kommunala verksamheten.
Denna rubrik beskriver kommunens processer för att fastställa mål, budget, uppföljning, internkontroll
samt beskriver de styrdokument som gäller för kommun och bolag.
Händelser av väsentlig betydelse.
Här beskrivs större händelser som inträffat under eller efter räkenskapsårets utgång. Det kan vara
större köp/försäljning av verksamheter, omstruktureringar, större avtal som påverkar verksamheten
eller stora investeringar.
Väsentliga personalförhållanden
Här ska det översiktligt upplysas om personalförhållandes som sjukfrånvaro, antal anställda och dess
anställningsformer, könsfördelning, personalpolitik samt olika personalundersökningar.
Balanskravsresultat
Balanskravet redovisas dvs årets resultat efter balanskravsjusteringar som kan vara justering för
reavinster som exempel. Balanskravet gäller bara kommunen inte de kommunala bolagen.
God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning.
Här utvärderas hur mål och riktlinjer uppnåtts. Det innebär att målen avstäms mot vad som budgeterats
och avvikelser analyserats och kommenteras. En utvärdering görs även av kommunen och bolagens
ekonomiska ställning avseende resultat, drift och investeringsredovisningens utfall mot budget.
Förväntad utveckling
Här beskrivs kommunens förväntade utveckling under de kommande åren baserad på konkreta kända
förhållanden utifrån upprättad budget/plan. Eventuella osäkerhetsfaktorer som kan påverka belyses.
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2.1 Den kommunala koncernen
Den samlade kommunala verksamheten i Sollentuna kommun drivs i nämnds- och
förvaltningsorganisation samt i koncernföretag där Sollentuna Stadshus AB är helägt moderbolag som
i sin tur äger ett antal dotterbolag. Kommunen är även delägare i ett antal samägda företag kopplad till
de verksamheter kommunen nyttjar, bland annat räddningstjänst, vattenproduktion och
avfallshantering. Delägarskap i Kommuninvest där kommunkoncernen finansierar stora delar av det
externa lånebehovet för investeringar.
I Sollentuna kommun drivs en stor del av välfärdstjänsterna av privata utförare. Generellt sett gäller att
kommunen har det övergripande ansvaret för verksamheten oavsett om själva utförandet ligger utanför
kommunens organisation.
Beskrivningen nedan är bara på en övergripande nivå för att läsaren av årsredovisningen ska förstå hur
kommunens olika verksamheter är organiserade. Mer detaljerad beskrivning finns i nämndernas egna
verksamhetsberättelser samt i bolagens respektive årsredovisningar.

2.1.1 Nämnder
2.1.1.1

Kommunstyrelsen

Ordförande: Henrik Thunes (M)
Kommundirektör: Per Törnvall
Verksamhet: Kommunstyrelsen ansvarar för att leda och samordna kommunens verksamheter samt
att utöva uppsikt över nämnder och kommunägda bolag.

2.1.1.2

Utbildningsnämnden

Ordförande: Soley Aksöz Lithborn (M)
Förvaltningschef: Linda Ekstrand
Verksamhet: Utbildningsnämnden ansvarar för förskoleverksamhet, fritidshem, förskoleklass,
grundskola, grundsärskola, gymnasieskola samt gymnasiesärskolan.

2.1.1.3

Vård- och omsorgsnämnden

Ordförande: Anna-Lena Johansson (L)
Förvaltningschef: Pia Bornevi
Verksamhet: Vård- och omsorgsnämnden ansvarar för vård och omsorg om äldre personer med
funktionshinder, ledning av den kommunala hälso- och sjukvården inklusive den kommunala
patientnämndsverksamheten, bostadsanpassningsbidrag och riksfärdtjänst.
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2.1.1.4

Socialnämnden

Ordförande: Seppo Karmitsa (KD)
Förvaltningschef: Elisabeth Bengtsson
Verksamhet: Socialnämnden ansvarar för stöd och bistånd enligt socialtjänstlagen, utom vad gäller
särskilda bestämmelser för personer över 65 år. Nämnden utövar tillsyn över butikers försäljning av
folköl, tobak, e-cigaretter och receptfria läkemedel. Nämnden ansvarar även för kommunens
konsumentvägledning och skuldrådgivning. Nämnden är huvudman för kommunens
flyktingverksamhet.

2.1.1.5

Kultur- och fritidsnämnden

Ordförande: Thomas Nyman (KD)
Förvaltningschef: Eva Wiström
Verksamhet: Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för allmän kulturverksamhet,
biblioteksverksamhet, kulturskola, idrottsverksamhet, fritidsverksamhet för barn och ungdomar 13
- 20 år, turism, lotteriverksamhet. I uppdraget ingår även att fördela bidrag till ungdoms- och
kulturföreningar samt till föreningar med verksamhet för personer med funktionsnedsättning.

2.1.1.6

Natur- och tekniknämnden

Ordförande: Thomas Ardenfors (M)
Verksamhet: Natur- och tekniknämnden ansvarar för skötseln av kommunens gator, vägar och övriga
allmänna platser. Nämnden svarar även för kommunens parkeringsövervakning och är tillika
trafiknämnd. Nämnden förvaltar kommunens naturreservat och övrig naturmark samt svarar för
fritidsfiske i kommunens sjöar och vattendrag. Nämnden ansvarar även för kommunens uppgifter
enligt ordningslagen samt bevakar siktskymmande växtlighet som utgör trafikfara.

2.1.1.7

Kompetens- och arbetsmarknadsnämnden

Ordförande: Anders Manell (L)
Verksamhet: Kompetens- och arbetsmarknadsnämnden ansvarar för den kommunala
vuxenutbildningen (Komvux), utbildning i svenska för invandrare (SFI) och särskild utbildning för
vuxna (särvux) samt för arbetsmarknadsfrågor. Kompetens- och arbetsmarknadsnämnden svarar även
för kommunens operativa näringslivsarbete när det gäller samverkan med företag kring bland annat
praktikplatser, feriejobb och rekryteringsmässor.

2.1.1.8

Miljö- och byggnadsnämnden

Ordförande: Oscar Nyströmer (M)
Verksamhet: Nämnden ansvarar för kommunens tillsyn enligt miljöbalken och inom det övriga
speciallagsreglerade miljö- och hälsoskyddsområdet. Nämnden svarar även för kommunens kontroll
och tillståndsgivning för bland annat bygglov och krav på byggnader.

2.1.1.9

Klimatnämnden

Ordförande: Jonas Riedel (C)
Verksamhet: Klimatnämnden ansvarar för att planera och samordna det övergripande arbetet med att
minska kommunens miljö- och klimatpåverkan, att sammanställa kommunens miljöinformation, att
planera och samordna kommunens förebyggande och åtgärdande arbete med buller, energi och
vattenfrågor samt att ansvara för energirådgivningen.
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2.1.1.10 Samhällsbyggnadsnämnden
Ordförande: Moa Rasmusson (L)
Verksamhet: Samhällsbyggnadsnämnden ansvarar för att ta fram kommunens detaljplaner. Nämnden
hanterar även gatukostnadsersättningar samt ansvarar för namnsättning av gator, torg och
kommunägda byggnader. Nämnden har rätt att köpa och sälja sådana fastigheter som är nödvändiga
för genomförande av detaljplan samt får fatta vissa beslut avseende exploateringsverksamheten.
Nämnden beslutar om exploatering inom områdena gata och park allt under förutsättning att den totala
kostnaden för exploateringsprojektet inte överstiger 20 miljoner kronor. Nämnden ansvarar för
kommunens mät- och karttekniska uppgifter.

2.1.1.11 Överförmyndarnämnden
Ordförande: Ylva Mozis (L) Vallentuna
Verksamhet: I varje kommun ska det finnas en överförmyndare eller en överförmyndarnämnd med
uppgift att utöva tillsyn över förmyndares, förvaltares och gode mäns förvaltning samt efter ansökan
eller anmälan utreda behovet av nämnda insatser. Överförmyndarnämnden är gemensam mellan
kommunerna Sigtuna, Sollentuna, Upplands Väsby och Vallentuna. Sollentuna kommun är
värdkommun och den gemensamma nämnden ingår i värdkommunens organisation.

2.1.1.12 Valnämnden
Ordförande: Benkt Kullgard (M)
Verksamhet: Valnämnden ansvarar för att genomföra allmänna val, val till EU-parlamentet och
eventuella folkomröstningar i kommunen. Valnämnden utför de uppgifter som en lokal valmyndighet
ska göra enligt vallagen och övriga valförfattningar.

2.1.2 Koncernföretag

Ägarandelar
Alla bolag i koncernen ägs direkt eller indirekt till 100 procent av Sollentuna kommun.

2.1.2.1

Sollentuna Stadshus AB

Ordförande: Henrik Thunes (M)
Verkställande direktör: Per Törnvall
Verksamhet: Bolaget är moderbolag och samordnar verksamheten i de helägda kommunala bolagen i
syfte att uppnå ett optimalt resursutnyttjande samt genom ekonomisk styrning utifrån ett
helhetsperspektiv säkra det kommunala uppdraget för medborgarna i Sollentuna kommun.
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2.1.2.2

Sollentunahem AB

Ordförande: Maria Stockhaus (M)
Verkställande direktör: Anna Mellström
Verksamhet: Bolaget har som uppgift att i Sollentuna kommun förvärva, uppföra, äga, avyttra och
förvalta fastigheter huvudsakligen avsedda för bostadslägenheter som upplåts med hyresrätt.

2.1.2.3

Sollentunafastigheter 2 AB

Ordförande: Maria Stockhaus (M)
Verkställande direktör: Anna Mellström
Verksamhet: Bolaget äger och förvaltar fastigheter med hyresrätt i Sollentuna kommun.
Kommunfullmäktige har beslutat att bolaget ska säljas för att frigöra medel för investeringar inom
kommunkoncernen.

2.1.2.4

Sollentuna Kommunfastigheter AB

Ordförande: Thomas Ardenfors (M)
Verkställande direktör: Andreas Hellström
Verksamhet: Bolaget har till uppgift att inom Sollentuna kommun äga, förvärva, förvalta, försälja,
bebygga eller med tomträtt uppföra och tillhandahålla kommersiella lokaler och lokaler för
kommunala verksamheter.

2.1.2.5

Sollentuna Energi och Miljö AB

Ordförande: Towe Ireblad (KD)
Verkställande direktör: Monika Söderlund Andreasson
Verksamhet: Bolaget ansvarar tillsammans med dotterbolaget Sollentuna Elhandel AB att inköpa,
producera och distribuera energi, bedriva elhandel, bedriva fjärrvärmeverksamhet, bedriva verksamhet
för vattenförsörjning och avlopp, anlägga och underhålla ledningssystem samt tillhandahålla
bredbandstjänster. Bolaget ska också ombesörja renhållningsverksamhet och transporttjänster åt
kommunen.

2.1.2.6

AB SOLOM

Ordförande: Torbjörn Rosdahl (M)
Verkställande direktör: Jane Lundström
Verksamhet: Bolaget bedriver verksamhet inom äldreomsorg, tillhandahåller stöd och service till
personer med funktionsnedsättning samt boenden till ensamkommande asylsökande barn.

2.1.3 Samägda företag

I bolagen ovan har Sollentuna kommun en ägarandel med andra kommuner. Det är verksamheter som
kommunen nyttjar men som inte är av den omfattningen att det är lönsamt att driva i egen regi.
Kommunens andel i respektive bolag samt vilken verksamhet som bedrivs beskrivs översiktligt nedan.
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2.1.3.1

Brandkåren Attunda

Ägarandel: 21,5 %
Verksamhet: Brandkåren Attunda är ett kommunalförbund med sex medlemskommuner; Järfälla,
Knivsta, Sigtuna, Sollentuna, Upplands-Bro och Upplands Väsby. Varje distrikt består av
distriktschef, brandinspektörer, brandingenjörer samt brandgrupper. Förbundsledning och
administration är placerade på Sollentuna brandstation. Förbundet har cirka 255 anställda, varav 73 av
dessa är anställda som räddningstjänstpersonal i beredskap.

2.1.3.2

Norrvatten kommunalförbund

Ägarandel: 10,3 %
Verksamhet: Norrvatten är ett kommunalförbund som producerar och distribuerar dricksvatten av
hög kvalitet till 14 medlemskommuner med stark expansion i norra Storstockholm. Närmare 700 000
människor, flera stora sjukhus samt Arlanda flygplats är beroende av att Norrvatten garanterar
hälsosamt dricksvatten och därmed möjliggör regionens utveckling.
Norrvatten är Sveriges fjärde största dricksvattenproducent med ungefär 70 anställda. Vårt vattenverk,
Görvälnverket, ligger vid Mälaren i Järfälla kommun. Här producerar vi 1600 liter dricksvatten per
sekund.
Norrvattens uppdrag är att förse våra medlemskommuner med hälsosamt dricksvatten. I vårt uppdrag
ingår att anlägga, underhålla och driva vattenverk, vattentorn, pumpstationer och ledningar.
Norrvatten producerar och levererar dricksvatten fram till kommunernas vattenledningsnät. Varje
kommun ansvarar sedan för att leverera vattnet till hushåll och verksamheter i kommunen.

2.1.3.3

Käppala kommunalförbund

Ägarandel: 14,1 %
Verksamhet: Käppalaförbundet är ett kommunalförbund som består av elva medlemskommuner.
Följande kommuner är medlemmar i Käppalaförbundet: Danderyd, Lidingö, Nacka, Sigtuna,
Sollentuna, Solna, Täby, Upplands-Bro, Upplands Väsby, Vallentuna samt Värmdö.
Käppalaförbundet renar avloppsvatten från mer än en halv miljon människor i elva
medlemskommuner norr och öster om Stockholm. Reningen sker på ett mycket effektivt sätt i
Käppalaverket som ligger på Lidingö. Vi tar också tillvara den näring och energi som finns i
avloppsvattnet och återför slam, biogas och värme till samhällets kretslopp

2.1.3.4

Kommuninvest

Ägarandel: 0,58 %
Verksamhet:
Kommuninvest är en medlemsorganisation som utifrån en kommunal värdegrund verkningsfullt
företräder den kommunala sektorn i finansieringsfrågor.
Kommuninvests kreditvärdighet bärs upp av en solidarisk borgen från medlemmarna, vilken bidrar till
att göra Kommuninvest till en attraktiv motpart för kvalificerade investerare och finansiella
institutioner.
Kommuninvest har inget eget vinstsyfte. Ändamålet är att bereda medlemmarna ekonomisk nytta.
Efter nödvändig konsolidering tillförs medlemmarna resultatet.
Samhället och finansmarknadens aktörer ska uppfatta Kommuninvest som en stabil, effektiv och
kunnig aktör, vars roll som samhällsnyttig kommungäld ger kommunsektorn i Sverige effektivast
möjliga finansförvaltning med fokus på finansiering.
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2.1.3.5

Söderhalls renhållningsverk AB

Ägarandel: 15 %
Verksamhet: SÖRAB är ett regionalt bolag som ägs av kommunerna Danderyd, Järfälla, Lidingö,
Sollentuna, Solna, Stockholm, Sundbyberg, Täby, Upplands Väsby och Vallentuna. Vårt uppdrag är
att på ett miljöriktigt och rationellt sätt ta hand om det hushållsavfall som uppkommer i samtliga
ägarkommuner förutom Stockholm. Bolaget tar även emot verksamhetsavfall från företag i regionen.

2.1.3.6

Stockholmsregionens Försäkrings AB

Ägarandel: 6 %
Verksamhet: Stockholmsregionens Försäkring AB (SRF) erbjuder försäkringar och
försäkringskompetens till sina ägarkommuner och deras bolag. Bolaget ägs av Botkyrka, Danderyd,
Ekerö, Haninge,Huddinge, Järfälla, Lidingö, Nacka, Norrtälje,Nynäshamn, Sigtuna, Sollentuna, Solna,
Södertälje, Tyresö, Täby, Upplands Väsby, Vallentuna, Vaxholm, Värmdö och Österåker.

2.1.4 Enskilda utförare
Följande nämnder har lagt ut delar av sin verksamhet på enskilda utförare. En mer detaljerad
beskrivning av uppföljningen av de enskilda utförarnas avtal och verksamhet finns i respektive
nämnds verksamhetsberättelse.

Utbildningsnämnden
41 % av utbildningsnämndens verksamhet som förskolor, fritidshem, grundskolor, särskolor och
gymnasieskolor utförs av fristående utövare (huvudmän) till vilka utbildningsnämnden betalar ut
medel. Några av de skolor som drivs av fristående utövareär Jensen Education AB college,
Futuraskolan, Internationella engelska skolan, Norrvikens skola och Inspira förskolor.

Vård- och omsorgsnämnden
99 % av kommunens verksamhet för äldreomsorg, funktionshinder samt förebyggande verksamhet
utförs av enskilda utförare. Några av dessa utförare är AB Solom, Vårdstyrkan i Stockholm samt
Temabo AB.

Socialnämnden
71 % av kommunens verksamhet för vård och boende för barn och vuxna med specifika behov utförs
av enskilda utförare.Söderstöd AB och Nytida AB är två företag som utför tjänster åt nämnden.

Kultur- och fritidsnämnden
7 % av kommunens verksamhet avseende Sim- och sporthall, Väsjöbacken, fritidsgårdar utförs av
enskilda utförare. Några av de större utförarna är Medley AB, Hajstar Fritid AB och Överby
Hästsportförening.

Natur- och tekniknämnden
62 % av kommunens verksamhet för underhåll av gata, park och naturmark utförs av enskilda utförare.
De största utförarna åt nämnden är Peab anläggning AB, Svensk Markservice AB samt Höga kusten
skog och fastigheter AB.

Kompetens- och arbetsmarknadsnämnden
100 % av kommunens verksamhet för vuxenutbildning, SFI och arbetsmarknadsåtgärder utförs av
enskilda utförare. Eduktus samt Svea Education är några av de större utförarna.
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2.2 Översikt över verksamhetens utveckling 2017-2021
Den kommunala koncernen
Flerårsöversikt

2017

2018

2019

2020

2021

318

389

312

596

1 226

1 013

1 018

1 533

1 104

851

61

60

55

59

62

2017

2018

2019

2020

2021

Folkmängd

71 848

72 528

73 857

73 990

75 108

varav 1-5 år

4 500

4 455

4 494

4 441

4 516

varav 6-15 år

10 770

10 799

11 025

10 836

10 830

varav 16-18 år

2 749

2 871

3 006

3 157

3 202

varav 80+ år

2 783

2 850

3 000

3 038

3 203

825

680

1 329

133

1 118

18,12

18,12

18,12

18,12

18,12

50 342

51 070

51 938

51 904

54 276

Antal årsarbetare

2 631

2 689

2 688

2 651

2 674

Sjukfrånvaro (%)

5,5

5,5

5,8

7,2

6,1

1 576

1 623

1 719

1 725

1 791

1 136

1 178

957

995

1 254

-4 442

-4 471

-4 561

-4 963

-4 777

-152

-171

-193

-360

-199

-3 458

-3 464

-3 797

-4 328

-3 722

3 617

3 704

3 836

3 840

4 077

5

0

-10

169

160

164

240

29

-319

515

43

29

27

448

20

Årets resultat, mkr

207

269

56

129

535

Årets resultat exklusive
reavinster/exploateringsresultat

133

115

36

59

277

5 964

6 549

7 434

8 085

9 626

Resultat, mkr
Investeringar mkr
Soliditet, %

Kommunen
Flerårsöversikt

Förändring av folkmängd

Kommunal skatt
Kommunal skattesats, kronor
Skatteintäkt i kronor / invånare

Personalförhållanden

Personalkostnader, mkr

Resultat (mkr)
Verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader
Avskrivningar
Verksamhetens nettokostnader
Skatteintäkter
Generella statsbidrag och utjämning
Verksamhetens resultat
Finansnetto

Ställning
Tillgångar
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Eget kapital

4 265

4 534

4 589

4 869

5 445

Skulder, mkr

1 699

2 015

2 845

3 216

4 181

Pensionsförpliktelser

1 074

1 026

988

982

963

Övriga ansvarsförbindelser

1 041

1 504

2 449

2 702

2 930

Soliditet (%)

72

69

62

60

56

Soliditet, inklusive pensionsförpliktelse (%)

53

54

48

48

46

Investeringar brutto

449

538

447

174

130

Investeringar netto

440

533

432

174

124

82

83

58

159

581

Exploateringsutgifter

176

405

238

292

167

Exploateringsintäkter

32

315

40

0

0

144

90

198

292

167

Investeringar

Självfinansieringsgrad (%)

Exploatering

Exploatering netto

Förändrade redovisningsprinciper.
Förändrade redovisningsprinciper enligt Lagen om kommunal bokföring och redovisning som började
gälla 2019, innebär att vissa poster i resultat- och balansräkning ska redovisas på ett annat sätt. De
poster som påverkas har inte justerats för åren 2017-2020.
Folkmängd
Sollentunas folkmängd har under år 2021 ökat med 1 118 personer, vilket motsvarar 1,5 procents
ökning. De senaste fem åren har Sollentunas folkmängd ökat med i genomsnitt drygt 800 personer per
år. Mer information om befolkningsförändringen finns under kapitel 2.3.2 Befolkning.
Kommunalskatt
Kommunalskatten ligger oförändrad på 18,12 sedan år 2017 i denna jämförelse och är budgeterad att
göra så även under 2022. Sollentuna kommun ligger lågt jämfört med länet i övrigt som ligger på i
genomsnitt 19,06 för 2021.
Personalförhållanden
Antal årsarbetare har de senaste fyra åren legat på en nivå mellan 2 650 - 2 700 personer.
Sjukfrånvaron har gått ner till 6,1 % från 7,2 %. Det får kopplas till att pandemin varit skonsammare
under 2021 än första året som pandemin härjade. Mer om personal finns under rubriken 2.7 Väsentliga
personalförhållanden.
Resultat
Årets resultat slutar på 535 miljoner kronor. Det är kommunens högsta resultat de senaste fem årens
mätning. Mer analys av resultatutvecklingen under rubriken 2.9 God ekonomisk hushållning och
ekonomisk ställning.
Ställning
Kommunen har fortsatt bra ekonomi med god soliditet som dock minskat från 69 % till 56 % under de
senaste fem åren. Under år 2021 har redovisning av finansiell leasing som tidigare inte redovisats i
balansräkningen påverkat soliditeten negativt, då balansomslutningen ökat med drygt 1,15 miljarder
gällande hyreskontrakt. Detta har påverkat soliditeten med ca 8 procentenheter som annars skulle legat
på ca 64 %.
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Investeringar
Kommunens investeringar är detta år något lägre än föregående år. De senaste årens lägre
investeringsnivå beror på att kommunens investeringar numera ligger i de kommunala bolagen.

2.3 Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning
2.3.1 Ekonomiska förutsättningar
Ekonomin håller nu på att återgå till mer normala nivåer, men givet en fortsatt trendmässig BNPtillväxt jämfört med historiska snitt för 1993–2019, så borde indexnivån ha legat på över 104. Nu
ligger den på 101,8. Framöver ser vi en fortsatt återhämtning av BNP, mot trend, samt normalisering
av sammansättningen av BNP. BNP tillväxten stärks ytterligare under 2022 för att därefter avta för
åren 2023 och 2024.
När konjunkturuppgången är över bromsar skatteunderlaget in. Scenario för 2023–2025 utgår från att
arbetsmarknaden når konjunkturell balans under 2023 och att sysselsättningen därefter följer
arbetskraftsutbudets utveckling. Det betyder att arbetade timmar inte längre ökar lika snabbt som
under den nu pågående konjunkturuppgången. Den sammantagna effekten på löneinkomsterna är att
ökningstakten avtar och därav följer att även skatteunderlaget växer i en långsammare, trendmässig
takt. Reallöner och produktivitet beräknas framöver öka måttligt i ett historiskt perspektiv, inte minst
då produktivitetstillväxten antas vara relativt svag. Därmed ökar det underliggande skatteunderlaget
endast med 3,6 procent som genomsnitt åren 2023–2025, vilket kan jämföras med trendtillväxten de
10 senaste åren på 4,0 procent per år.
Samtidigt som efterfrågan på arbetskraft är hög så är det fortfarande många som är långtidsarbetslösa.
Redan innan pandemin var 120 000 personer långtidsarbetslösa med svag konkurrensförmåga.
Jobbchanserna för denna grupp måste förbättras annars är risken stor att långtidsarbetslösheten blir
bestående. Grundproblemet är att matchningen mellan olika arbetsgivares krav och potentiella
arbetstagares olika kompetens har försämrats i Sverige sedan 2010. Samtidigt som det uppstått brister i
allt fler sektorer och yrken har några grupper haft allt svårare att komma in på arbetsmarknaden. Före
pandemin betraktades cirka 80 procent av de inskrivna på arbetsförmedlingen som att de stod långt
ifrån ett arbete. Data visar att matchningen försämrats ytterligare under pandemin. Antalet kvarstående
vakanser är nu nära rekordnivån som rådde 2018. Kombinationen av en lågkonjunktur som medfört
ändrade produktionsmönster och ett begynnande teknikskifte leder sannolikt till att matchningen
kommer att försämras ytterligare.
2021

2022

2023

2024

2025

BNP

4,9

3,6

1,6

1,4

1,8

Sysselsättning, timmar

1,3

3,3

2,3

0,7

0,2

Relativ arbetslöshet, nivå

8,8

7,8

7,5

7,5

7,5

Timlön

4,3

1,3

1,5

2,6

3,0

KPIF

2,4

2,8

1,2

1,7

2,0

Skatteunderlag, realt

2,3

2,8

0,4

1,4

0,3

Reporäntan*

0,00

0,00

0,25

0,50

0,75

*Vid årets slut

KPIF-inflationen var 3,1 procent i oktober 2021 och steg till 4,1 procent i december 2021. I Sverige är
det främst höga energipriser, drivmedel och elektricitet, som driver på inflationen. Exklusive energi
ökade KPIF med 1,8 procent. Enligt SKRs bedömning kommer energikomponenten att falla tillbaks
under 2022.
En ytterligare utmaning de kommande åren är att det demografiska trycket i Sverige ökar då barn,
unga och äldre ökar snabbare än gruppen i arbetsför ålder. Det innebär att samhället möter nya
utmaningar när färre personer ska försörja allt fler. För kommunerna innebär det ökade satsningar
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inom skola, vård, och omsorg. Sammantaget innebär den demografiska utvecklingen att kostnaderna
ökar snabbare än skatteunderlaget, vilket skiljer sig markant mot utvecklingen perioden 2006-2016.
För att kommunerna ska klara välfärden de kommande åren, krävs effektiviseringar.
Sollentuna står inför en rad framtida utmaningar de kommande åren såsom konjunkturläget som en
följd av pandemin och den demografiska utvecklingen. Det kommer att skapa ansträngningar på
intäkts- och kostnadssidan och för att uppfylla sina finansiella mål behöver kommunen effektivisera
och prioritera i sina verksamheter. Sollentuna har ett gott ekonomiskt utgångsläge och har bra
förutsättningar för att även i framtiden vara en av Sveriges mest välskötta kommuner.

2.3.2 Befolkning
I slutet av 2021 ökade folkmängden i Sollentuna kommun till 75 000 personer. Antalet invånare ökade
med 1 118 personer under året och folkmängden uppgick till 75 108 personer vid årsskiftet 2021/2022.
Den procentuella befolkningsökningen var 1,5 procent i Sollentuna kommun, vilket är högre än
genomsnittet i Stockholms län (1 procent) och i riket (0,7 procent). En betydligt större folkökning i
Sollentuna år 2021 än föregående år beror främst på en större inflyttning, men påverkas även av färre
döda än under coronapandemins första år. Dessutom har antalet födda barn ökat i jämförelse med
föregående år.
Befolkningstillväxten har varierat de senaste åren, med en ovanligt stor ökning år 2019 och en ovanligt
liten ökning år 2020. Sett över en femårsperiod har Sollentunas folkmängd ökat med i genomsnitt
drygt 800 personer per år. I områden som Väsjön och Silverdal ökade befolkningen år 2021 i och med
färdigställandet av nya bostäder.
I Sverige ökade befolkningen med drygt 73 00 personer under 2021. Det är en ökning jämfört med
föregående år, men lägre än övriga år sedan 2005. År 2020 redovisades den lägsta folkökningen på 15
år i och med kraftigt minskad invandring och ökat antal döda under coronapandemin.
I Stockholms län ökade befolkningen med drygt 23 000 personer år 2021 och länet har nu 2 415 139
invånare. Folkmängden i länet ökade genom födelseöverskott och invandring. Gentemot övriga län i
Sverige var flyttnettot negativt. De kommuner i länet som växte mest procentuellt under 2021 var
Österåker (+3,4 %) och Upplands-Bro (+2,9 %).

2.3.3 Bostadsmarknad
Sollentuna är en del av en sammanhängande arbets- och bostadsmarknadsregion där bostadsbeståndet
till en del bestämmer befolkningsutvecklingen. Totalt fanns det cirka 30 750 bostäder i kommunen i
början av 2021. Bostadsbeståndet i kommunen består till 43 procent av småhus och till 57 procent av
flerbostadshus samt specialbostäder (exempelvis bostäder för äldre och studentbostäder).
Upplåtelseformerna för lägenheter i flerbostadshus är 37 procent hyresrätter och 63 procent
bostadsrätter.
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Under de senaste tio åren har i genomsnitt cirka 400 nya bostäder färdigställts per år i Sollentuna
kommun. Enligt en preliminär uppgift från SCB har 499 nya bostäder färdigställts i kommunen under
2021, varav drygt 100 småhus.

2.3.4 Arbetsmarknad
I Sollentuna kommun förvärvsarbetar 79,6 procent av befolkningen som är mellan 20 och 64 år. Det är
något högre än genomsnittet i Stockholms län som är 78,8 procent. I Sverige som helhet är andelen
förvärvsarbetande 78,3 procent. Högst förvärvsintensitet i Sollentuna finns i gruppen inrikes födda
kvinnor (85,3 procent). Lägst förvärvsintensitet finns i gruppen utrikes födda kvinnor (67,4 procent).
Arbetslösheten ökade markant under 2020 som en följd av coronapandemin. Under 2021 har
arbetslösheten minskat kontinuerligt och i slutet av året var 6,2 procent av personerna i arbetskraften
arbetslösa eller ingick i något arbetsmarknadsprogram. Motsvarande uppgift för Stockholms län var
6,7 procent och riket 7,2 procent.
I åldersgruppen 18-24 år minskade arbetslösheten under 2021 till 7,2 procent i Sollentuna vid
årsskiftet 2021/2022. I länet var arbetslösheten 6,9 procent bland de unga vuxna, och i riket 8,7
procent.
Arbetslösheten bland utrikes födda invånare var 12,9 procent i Sollentuna i december 2021, vilket kan
jämföras med 13,6 procent i länet och 17,8 procent i riket. Bland utrikes födda invånare i åldern 18-24
år är arbetslösheten hög och uppgick till 15,8 procent i Sollentuna i slutet av 2021. Motsvarande andel
i länet var 14 procent och i riket 19,2 procent.

2.3.5 Näringsliv
2021 var ett år som, likt föregående år, präglades av pandemin som medförde en rad svåra utmaningar
för delar av näringslivet. Det paket med åtgärder som infördes under våren 2020 justerades löpande
under 2021 för att anpassa åtgärderna till föränderliga omständigheter och restriktioner. Två större
förändringar under 2021 innefattade slopandet av vissa avgifter gällande alkoholservering och
markupplåtelser. I samband med att merparten av de nationella restriktionerna lyftes bort under Q4
upphörde kommunens stödpaket vid årsskiftet.
Uppdraget för näringslivsenheten är brett och omfattar många olika sakfrågor och kräver samarbeten
med olika verksamheter i kommunkoncernen. För att få bästa möjliga förståelse för vilka frågor
företagarna tycker är viktiga, och för att kunna göra relevanta prioriteringar, tar enheten löpande fram
statistik och annan information. Under våren genomfördes en uppdragsundersökning med ett 50-tal
bolag i kommunen. Studiens fokus var näringslivets behov av information från och dialog med
kommunen samt deras behov av nätverk och samarbeten. Enheten får sedan våren 2021 också data
från kontaktcenter kring vilka frågor företagare ställer mejl- och telefonledes. Därtill ger de många
företagsbesök enheten gör en bra bild av vilka frågor som står högt upp på företagens agendor.
Samtalen vid företagsbesöken under våren 2021 kretsade specifikt kring frågor om trygghet samt miljö
och klimat.
Andra viktiga underlag, för att kunna styra verksamheten mot relevanta insatser och aktiviteter, utgörs
av SKR:s/SBA:s undersökning Löpande Insikt samt Svenskt Näringsliv Företagsklimat. I den
förstnämnda mäts företagarnas nöjdhet med ärendehanteringen gällande brandskydd, bygglov,
livsmedelskontroll, markupplåtelser, miljö- och hälsoskydd samt serveringstillstånd. För mätåret 2020
(som publicerades i april 2021) går Sollentuna fram tre enheter, från NKI 70 år 2019.
Det är framförallt bygglov (som ökar åtta enheter från NKI 62 till NKI 70) och markupplåtelser (som
går fram 10 enheter till NKI 66) som går framåt. Högst NKI har brandskydd (NKI 84) och lägst har
miljö- och hälsoskydd med NKI 59. Livsmedelskontroll har NKI 76. För myndighetsområdet
serveringstillstånd fick Sollentuna inga resultat för mätåret 2020, pga. få ärenden och låg
svarsfrekvens. Gällande miljö- och hälsoskydd har det blivit fel i inrapporteringen av ärenden, varför
dessa resultat är osäkra. Rutiner för ärenderapportering korrigerades under 2021. Preliminära resultat
för Sollentuna totalt för 2021 tyder på en uppgång med cirka fem enheter.
Näringslivsenheten arbetar på olika sätt med att utveckla företagens nöjdhet med
myndighetsutövningen, som mäts i NKI-undersökningen. Näringslivschef satt med i styrgruppen för
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det kundfokusprojekt inom bygglovsenheten som startades hösten 2019 och pågick fram till våren
2021. Under hösten 2021 har enheten inlett ett samarbete med avdelningen för miljö och hälsa i syfte
att utveckla de delar som företagarna upplever minst nöjdhet med i NKI-undersökningen. Samarbetet
avser miljö- och hälsoskydd, livsmedelskontroll och serveringstillstånd. Näringslivsenheten
administrerar också ett internt NKI-råd, som träffas varannan månad. Syftet är att diskutera
verksamhetsutveckling och delge varandra erfarenheter och kunskaper. Under 2021 har också ett antal
företagslotsningar genomförts. Lotsmöten syftar till att guida företag som vill etablera verksamhet i
kommunen eller expandera befintlig verksamhet. Vid mötena deltar näringslivschef och, utifrån
ärendets natur, relevanta tjänstepersoner från kommunens verksamheter.
I undersökningen Företagsklimat mäter årligen företagares nöjdhet med det lokala företagsklimatet i
landets kommuner. Näringsidkarna får i undersökningen svara på frågor om till exempel politikers och
tjänstepersoners attityder till företagande, kommunens service och bemötande samt dialog med
kommunens beslutsfattare. Enkätresultaten från undersökningen 2021 visar att Sollentuna har ett
fortsatt gott företagsklimat.
De lokala företagarnas sammanfattande omdöme om Sollentunas företagsklimat är 3,8 på en skala
mellan 1-6. Det är samma resultat som 2020 och en bra bit över genomsnittet i landet. Överlag går
resultaten på de olika frågorna i enkäten i en positiv riktning mellan 2020 och 2021. I förhållande till
resultatet i riket är företagarna i Sollentuna särskilt positiva vad gäller kommunpolitikers och
tjänstepersoners attityder, tillgången till relevant kompetens samt kommunens upphandling.
Precis som för 2020 finns några utvecklingsområden. Ett sådant är företagens påverkan av brottslighet
och otrygghet och ett annat är dialogen mellan företagen och kommunen. Trots att Sollentuna inte har
försämrat resultaten i enkäten (utifrån vad de lokala företagarna anser om företagsklimatet) tappar
Sollentuna några positioner i rankingen av landets kommuner, från plats 11 till plats 18. Tappet beror
huvudsakligen på att en del andra kommuner, företrädesvis mindre kommuner utanför
storstadsregionerna, går framåt.
Näringslivsenheten agerar utifrån de data som finns till förfogande. Ett arbete med att involvera
näringslivet i kommunens trygghetsarbete initierades under 2021. Som ett svar på behovet av att få
information från och ha dialog med kommunen har under 2021 samarbetsforumet Arena Näringsliv
tagits fram. Under året har framförallt frågor om klimat och miljö avhandlats i forumet. Därtill har ett
antal näringslivsluncher arrangerats för lokala företagare. Upphandling och trygghet har varit två
teman för dessa informationsluncher. Ett nytt nyhetsbrev och en Facebooksida för näringslivet i
Sollentuna har också tagits fram. Under 2021 har årets nyföretagare och företagare i Sollentuna
uppmärksammats. Det sker i samarbete med Nyföretagarcentrum respektive Företagarna Sollentuna.

2.3.6 Finansiella risker
Finansieringsrisk
Risken för att inte kunna låna upp kapital till investeringar och omsättning av gamla lån begränsas
genom att befintliga låns förfall sprids ut över tid. I diagrammet nedan visas hur kommunkoncernens
skuld på 2,6 miljarder kronor förfaller till betalning under de närmaste åren. I kommunkoncernen finns
det vid årsskiftet nästan 2 miljarder kronor i likvida medel till en följd av försäljningen av bolagen
Sollentunafastigheter 3 AB och Sollentunafastigheter 1 AB som har sålts under 2021 respektive 2020.
Den starka kassan innebär ett lägre upplåningsbehov framöver. Över 30 procent av koncernens skuld
(869 mnkr) förfaller till betalning under det närmast året vilket kan ses som en stor risk. Risken
minimeras av koncernens stora kassa.
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Ränterisk
Vid 2021 års slut uppgick kommunkoncernens räntebärande skulder till 2,6 miljarder kronor (2,7
mdkr). Skulden har minskat till följd av lägre investeringar.
Upplåningen inom koncernen löper med både rörlig och fast ränta. I tabellen ovan visar de rosa
staplarna hur länge lånen kommer att ha dagens räntenivå. För lånen med rörlig ränta fastställs räntan
för 3 månaders perioder.
För en del av koncernens lån används ränteswappar för att säkra risken av ränteförändringar.
Instrumentens nominella värde uppgår till 260 miljoner kronor vilket innebär att lån på 260 miljoner
kronor har en förutbestämd ränta. Marknadsvärdet är negativt och uppgår uppgår till - 6 miljoner
kronor. Marknadsvärdeförändringar under Swapavtalens löptid redovisas inte i resultatet
Genomsnitträntan för koncernen lån uppgår till 0,30 procent ( 0,35%). Om räntan skulle öka med 0,1
procent skulle det innebära ökade räntekostnader på 2,6 miljoner kronor. För över 42 procent av
skulden kommer räntan att justeras under det kommande året. Ränterisken kommer att minimeras
genom att dotterbolagen får ta interna lån och på så sätt minska den externa upplåningen.
För de kommunala bolagen finns det begränsningar om hur mycket räntekostnader i förhållande till
bolagens resultat som får dras av i inkomstdeklarationen och det är viktigt att räntekostnaderna inte
överstiger 30 procent av bolagens resultat innan avskrivningar för då uppstår högre skattekostnader.
Risk med borgensåtagande
Kommunens åtagande för borgen uppgår till 2,6 miljarder kronor (2,4 mdkr). Åtagande är till
dotterbolag samt en mindre del till ideella föreningar (7 mnkr). Dotterbolagen ekonomiska ställningar
bedöms vara stabila vilket innebär att risken i åtagande gentemot dotterbolagen bedöms vara låg. Det
finns alltid en risk för borgen till föreningarna och att kommunen kan behöva betala till banken. De
borgensåtagande som finns har funnits i många år och hittills har föreningarna skött sina betalningar.
Utöver borgensåtagande har kommunen ett indirekt åtagande för kommunalförbundens skulder där
kommunens andel uppgår till 355 miljoner kronor, skulderna ökar i takt med stora investeringar i
kommunalförbunden som äger infrastrukturen för vatten och avlopp i norra Stockholm.
Kommunalförbunden finansierar sin verksamhet med taxor vilket påverkar VA-taxan.

2.3.7 Pensionsförpliktelser
Pensionsskulden i kommunen består huvudsakligen av tre delar, pensioner intjänade innan 1998 som
redovisas som ansvarsförbindelse, kostnaden redovisas när pensionen utbetalas. Pensioner intjänade
efter 1998 redovisas som kostnad när personalen tjänar in sin pensionsrätt. Årets intjänande pension
består huvudsakligen av två delar avgiftsbestämd del som den anställa själv placerar och en
förmånsbestämd ålderspension som redovisas som skuld i kommunen tills den anställde tar ut sin
pension. Aktualiseringsgraden för kommunens pensionsåtagande uppgår till 95 % (95 %).
Pensionsskulderna för kommunen och Brandkåren Attunda har beräknats enligt avtalen KAP-KL och
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AKAP-KL där SKR:s rekommendationer angående RIPS ränta ligger till grund för beräkningen.
Under 2021 har SKR beslutat efter om nya livslängdsantagandet i RIPS och tagit fram nya parametrar
över livslängden som ska användas i pensionsskuldsberäkningarna för kommuner och regioner. Enligt
det nya antagandet beräknas livslängden bli längre och i och med detta ökar skulden med i genomsnitt
på cirka 4 procent i Sveriges kommuner.
Alla förtroendevalda inom kommunen tjänar in en avgiftsbestämd ålderspension enligt reglementen
OPF-KL med undantag för de som tidigare har pensionsrätt enligt gamla reglementet PBF och har rätt
till en förmånsbestämd ålderspension. Förtroendevalda som engageras på heltid eller på betydande del
av heltid (40 % av det fastställda arvodet av kommunstyrelsens ordförande) i kommunen har rätt till
visstidspension eller avgångsersättning. Pensionsskulden som avser ålderspensioner som utbetalas
efter 65 år redovisas som skuld. Visstidspension eller avgångsersättning som kan falla ut innan 65 år
redovisas som ansvarsförbindelse, i de fall en utbetalning har påbörjats redovisas posten som skuld.
I dotterbolagen finns såväl avgiftsbestämda som förmånsbestämda pensionsplaner. Som
avgiftsbestämda planer klassificeras planer där fastställda avgifter betalas och det inte finns
förpliktelser att betala något ytterligare, utöver dessa avgifter. Övriga planer klassificeras som
förmånsbestämda och beräknas enligt Tryggandelagen och redovisas i enlighet med
förenklingsreglerna i BFNAR 2012:1 (K3).
Utgifter för avgiftsbestämda planer redovisas som en kostnad under den period de anställda utför de
tjänster som ligger till grund för förpliktelsen. Bolagens övriga planer klassificeras som
förmånsbestämda och beräknas enligt Tryggandelagen och redovisas i enlighet med
förenklingsreglerna i BFNAR 2012:1 vilket innebär att kostnaden redovisas i enlighet med fakturerade
premier från pensionsinstituten
I Sollentuna Energi och Miljö AB finns tidigare intjänande pensioner redovisade som en skuld i
balansräkningen, skulden svarar till fullo mot gjorda utfästelser.

Kommunal
koncern
Pensionsförpliktelse

Kommun

2021

2020

2021

2020

a) Avsättning inkl. särskild löneskatt

591

532

561

491

b) Ansvarsförbindelse inkl. särskild löneskatt

967

999

963

982

11

12

-

-

-

-

-

1 569

1 543

1 524

1 473

Totalt pensionsförsäkringskapital

-

-

-

-

- varav överskottsmedel

-

-

-

-

Totalt kapital pensionsstiftelse

-

-

-

Finansiella placeringar avseende pensionsmedel (egen förvaltning)

-

-

-

-

Summa förvaltade pensionsmedel

-

-

-

-

1 569

1 543

1 524

1 473

95

95

95

95

Total pensionsförpliktelse i balansräkningen

Pensionsförpliktelser som tryggats i pensionsförsäkring
Pensionsförpliktelser som tryggats i pensionsstiftelse
Summa pensionsförpliktelser (inkl. försäkring och stiftelse)
Förvaltade pensionsmedel – marknadsvärde

Finansiering
Återlånade medel
Konsolideringsgrad (%)

Sollentuna, Årsredovisning 2021

24(121)

2.3.8 Hållbarhet/Miljö
2021 är första året som verksamheterna har arbetat systematiskt i enlighet med kommunens policy för
FN:s Agenda 2030 för hållbar utveckling. I policyn som antogs av kommunfullmäktige 2020 fördelas
de 17 målen på samtliga nämnder baserat på deras uppdrag. Under 2021 har verksamheterna arbetat
för att uppfylla målen och resultatet följs upp med hjälp av indikatorer som varje nämnd har beslutat.
Hur indikatorerna utvecklas ger vägledning om vilka områden som kommunen behöver satsa ännu
mer på och var arbetet har givit önskad effekt.
Följande mål i Agenda 2030 har kommunen valt att fokusera extra på:
mål 11 – hållbara städer och samhällen
mål 12 – hållbar konsumtion och produktion
mål 13 – bekämpa klimatförändringarna.
mål 3 – säkerställa hälsa
mål 10 – minskad ojämlikhet
mål 15 – ekosystem och biologisk mångfald
mål 16 – fredliga och inkluderande samhällen
Miljö- och klimatfrågorna är en viktig del av Agenda 2030 och något som berör alla kommunens
verksamheter. Under året har miljöarbetet förtydligats genom att varje verksamhet har identifierat och
dokumenterat samtliga politiskt beslutade åtaganden inom miljö- och klimatområdet som berör
verksamheten. I återkommande möten har åtagandena diskuterats och fokus har satts på de frågor där
verksamheterna kan göra störst skillnad. Det har sedan lett till konkreta åtgärder under året.
Ambitionen i kommunens energiplan har höjts och en plan för miljö- och klimatarbetet 2021-2030 har
tagits fram och antagits.
Kommunens interna miljönätverk med representanter för samtliga förvaltningar och för kommunens
bolag har träffats regelbundet för att gemensamt bygga kunskap.
Kommunikation om miljö- och klimatfrågor, både inom kommunens organisation och riktat till
kommuninvånare och näringsliv har fått stort utrymme under året.
Sollentuna kommuns arbete enligt Agenda 2030
Sveriges Kommuner och Regioners kommunjämförelse för Agenda 2030
Resultat av kommunens miljö- och klimatarbete

2.4 Styrning och uppföljning av den kommunala verksamheten
2.4.1 Processer för fastställande av mål, budgetering, uppföljning
Ledningsprocessen Planera och följa upp kommunens verksamhet och ekonomi beskriver arbetet med
planering och uppföljning.

Planera
Planeringsprocessen består av vårens budgetarbete och höstens verksamhetsplanering.
Budget
Som underlag till budgeten används lokalresursplan, beräkningsunderlag, omvärldsanalys,
nämndernas budgetunderlag samt de politiska prioriteringarna utifrån kommunövergripande mål och
den politiska plattformen. Kommunfullmäktige fastställer budgeten i juni månad.
Budgeten fördelar ram för respektive nämnd det kommande året. Ramen anges netto och är det högsta
belopp nämnden får förfoga över. En volymkompensationsmodell tillämpas för vissa verksamheter.
Verksamhetsplanering
Utifrån fullmäktiges budgetbeslut upprättar nämnderna en verksamhetsplan. Som underlag till dessa
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används fastställd budget med resursfördelning, övergripande mål och centrala styrdokument.

Följa upp
Kommunstyrelsen tar fram anvisningar för en ändamålsenlig uppföljning av kommunens ekonomi,
måluppfyllelse, riskhantering inom internkontroll och systematiskt kvalitetsarbete.
Nämnderna rapporterar löpande sin bedömning av ekonomi och verksamhet till kommunstyrelsen som
i sin tur gör en helhetsbedömning av utvecklingen.
Rapportering
Den löpande uppföljningen ska bestå av följande delar:





Månadsrapporter (endast ekonomi; februari, mars, oktober, november)
Tertialrapport (april)
Nämnderna rapporterar till kommunstyrelsen. Kommunledningskontoret sammanställer
rapporterna och kommunstyrelsen godkänner tertialrapporten.
Delårsrapport per augusti med delårsbokslut och prognos
Nämnderna rapporterar till kommunstyrelsen. Kommunledningskontoret sammanställer
rapporterna och fullmäktige godkänner delårsrapporten.
Verksamhetsberättelse och årsredovisning
Nämnderna rapporterar verksamhetsberättelser till kommunstyrelsen.
Kommunledningskontoret sammanställer underlag från rapporterna till årsredovisningen.
Fullmäktige godkänner årsredovisningen senast under maj månad om inte särskilda skäl
föreligger.

Intern kontroll
Enligt kommunallagen ska nämnderna tillse att den interna kontrollen är tillräcklig och att
verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt. Det är varje nämnds ansvar att i samband
med verksamhetsplaneringsarbetet genomföra en rikshanteringsprocess. Riskanalysen ska mynna ut i
en internkontrollplan – den blir en del av nämndens verksamhetsplan.
Riskanalysen ska utgå ifrån fyra kontrollområden:





Ändamålsenlighet och effektiv verksamhet: Verksamheten ska vara ändamålsenlig och
kostnadseffektiv. Det innebär bland annat att ha kontroll över ekonomi och kvalitet samt att
fattade beslut verkställs och följs upp.
Tillförlitlig rapportering: Den finansiella rapporteringen och informationen om
verksamheten ska vara tillförlitlig, räkenskaperna ska vara rättvisande.
Lagar och övriga regler: Verksamheten ska följa tillämpliga lagar och övriga regler. Det
omfattar såväl lagstiftning som kommunens interna regelverk, samt ingångna avtal.
Förtroende: Verksamheten förhåller sig så att förtroendet för kommunen upprätthålls.

Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för att se till att det finns en god internkontroll och
samordnar den kommungemensamma riskhanteringsprocessen. Kommunledningskontoret
sammanställer nämndernas rapportering av internkontrollen och utvärdera kommunens samlade
riskhanteringsprocess inom ramen för internkontroll. I de fall förbättringar behövs ska åtgärder
föreslås.

2.4.2 Centrala styrdokument
Som utgångspunkt för verksamhetsplanering har kommunen under 2021 använt följande
kommunövergripande styrdokument:




Regler för ekonomi och verksamhetsstyrning
Personalpolicy
Trygghets- och säkerhetspolicy

Kommunens bolag styrs av bolagsordningar och ägardirektiv. Där framgår kommunens ramar för de
kommunala bolagens verksamhet. Bolagen utfärdar egna riktlinjer för finansiell planering. Respektive
styrelse har ett självständigt ansvar för bolagets finansiella verksamheter och risker. Om det bedöms
som lämpligt av respektive styrelse kan dessa baseras på tillämpliga delar i kommunens riktlinjer.
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2.4.3 Roller och ansvarsfördelning inom kommunkoncernen
Kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar om resursfördelning och övergripande mål samt styrdokument för hela
den kommunala verksamheten.

Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen leder och samordnar förvaltningen av kommunens angelägenheter och har uppsikt
över nämnder och gemensamma nämnders verksamhet. Kommunstyrelsenansvarar för att leda och
samordna kommunens ekonomi och verksamhet. Kommunstyrelsen ska stödja och ha uppsikt över
nämndernas, de kommunala bolagens och kommunalförbundens verksamheter samt leda och
samordna planering och uppföljning av kommunens ekonomi och verksamhet.
Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för att tillse att det finns en god intern kontroll och
samordnar en kommungemensam riskhanteringsprocess.
I kommunstyrelsens uppsiktsplikt ingår att stödja nämnderna samt leda och samordna planering och
uppföljning av kommunens ekonomi och verksamhet. I ansvaret ingår även att kontrollera att
nämnderna inom sitt verksamhetsområde följer lagar, föreskrifter, mål och riktlinjer och att den
interna kontrollen är tillräcklig. En förutsättning för uppsikten är att kommunens nämnder lämnar
korrekt information vid varje rapporteringstillfälle. Informationen ska vara transparent och innehålla
tillförlitliga analyser. Avvikelser ska omgående rapporteras när dessa identifierats. Uppsiktsplikt
innebär enligt kommunallagen att kommunstyrelsen ska ha uppsikt över övriga nämnder och
kommunens bolag oavsett om de är direkt eller indirekt ägda. I Sollentuna är de indirekt ägda genom
Sollentuna Stadshus AB.
Uppsikten i Sollentuna kommun består av två delar; en formell del som innebär att ärenden bereds och
beslutas i kommunstyrelsen och en intern/löpande del som innebär att löpande under året följa
nämndernas verksamhet.

Nämnderna
Nämnderna ska var och en inom sitt område se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och
riktlinjer som fullmäktige har bestämt samt de lagar och övriga föreskrifter som gäller för
verksamheten. De ska också se till att den interna kontrollen är tillräcklig samt att verksamheten
bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt. Detsamma gäller när utförandet av en kommunal
angelägenhet lämnats till privat utförare.
Nämnderna ansvarar för att leda och utveckla nämndens verksamheter. Respektive nämnd har
huvudansvar för ekonomi- och verksamhetsstyrning inom sina ansvarsområden. Nämnden ansvarar för
att styrningen sker i enlighet med kommunens ekonomi- och verksamhetsstyrningsregler.
För att möjliggöra en effektiv styrning ska nämnden tillse att det finns en ändamålsenlig
tjänstemannaorganisation.

Sollentuna Stadshus AB
Sollentuna Stadshus AB:s uppgift är att samordna verksamheten i de helägda kommunala bolagen
inom Sollentuna kommun med syfte att uppnå ett optimalt resursutnyttjande samt genom ekonomisk
styrning utifrån ett helhetsperspektiv säkra det kommunala uppdraget för medborgarna i Sollentuna
kommun.
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2.5 Händelser av väsentlig betydelse
Förändringar i verksamheterna orsakade av pandemin Covid-19
Sollentuna kommuns krishanteringsförmåga har avsevärt stärkts under pandemin. Kommunen står
bättre rustad nu än tidigare år. Under den långa tid som kommunens krisledningsorganisation har varit
aktiv har lett till att krisledning har blivit ett naturligt inslag i vardagen och den kollektiva färdigheten
och förmågan har ökat. Det är utifrån denna gemensamma krishanteringsförmåga som kommunen
kommer bygga sin förmåga att hantera en situation vid höjd beredskap. Arbetet med att utveckla det
civila försvaret i kommunen kommer bygga vidare på redan befintlig krishanteringsförmåga. Det
kommunen förbereder för krishantering i krig kommer vara en fördel även vid en kris i fredstid.
Utbildningsnämndens verksamheter hade under 2021 ett fortsatt komplicerat läge med pandemi i
samhället och smittspridning av Covid -19. Trots detta blev utbildningsskulden inte så stor som befarat
utifrån de följder som pandemin fick i verksamheter som helt eller delvis bedrivits i form av
fjärrundervisning. Utbildningskontoret kan i dagsläget inte se att pandemin har haft långsiktiga och
omfattande negativa konsekvenser för personalens välmående utan att förringa att medarbetare och
barn/elever blivit sjuka och läget stundtals varit mycket ansträngt.
Pandemin har haft negativ påverkan för brukare och kunder inom vård- och omsorgsnämndens
verksamheter. Under våren 2021 har ett flertal brukare fått uppleva att insatser såsom dagverksamhet
och öppna förebyggande insatser varit stängda på grund av risk för smittspridning. Detta har sannolikt
haft negativa konsekvenser för brukares hälsa och livskvalitet då förutsättningarna för fysisk och
social stimulans begränsats. Under året har det också varit svårt att göra bedömningar av hur
behovsutvecklingen ser ut i och med pandemin. Fler uppföljningar har gjorts på distans i jämförelse
med tidigare arbetssätt och verksamhetsuppföljningar har inte kunnat genomföras på plats utifrån
restriktioner. Vaccinering och minskad smittspridning har förändrat situationen. Det finns fortsatt en
osäkerhet i att förutse hur brukares behov av stöd förändrats och kommer att förändras efter pandemin.
Exempelvis är det fler som flyttar in på särskilt boende och det finns en viss tendens till ett ökat behov
av hemtjänst hos vissa kunder.
Pandemin har bidragit till en sviktande konjunktur, en minskning av antalet anmälda arbeten på
Arbetsförmedlingen och antalet långtidsarbetslösa ökar, liksom psykisk ohälsa, missbruk och våld i
nära relationer. Framåt kommer även antalet nyanlända att öka då kvotflyktingar som inte kunnat resa
in i landet överförs framåt i tiden. Detta kommer att påverka både socialnämndens och kompetens- och
arbetsmarknadsnämndens verksamheter.
Miljö- och byggnadsnämnden har haft det utökade uppdraget att genomföra trängseltillsyn på
serveringsställen. I uppdraget kontrolleras begränsningar gällande stängningstider, antal personer per
sällskap och avstånd mellan sällskap. Det har inneburit att ordinarie tillsyns- och kontrollplan inte
kunna följas och en kontrollskuld har uppstått. Extrapersonal har tagits in och kommer att fortsatt
behövas under åtminstone 2022.
För samhällsbyggnadsnämndens del är bostadsmarknaden återigen stark, vilket märks på efterfrågan
på samhällsbyggnadsavdelningens tjänster samt att de tidigare bostadsprojekt som avstannat nu startar
på nytt. Boverket konstaterar att det finns en stor efterfrågan på bostäder och att bostadsbyggandet
ökat markant i landet, en femtonprocentig ökning år 2021 enligt myndighetens uppskattningar.
Natur- och tekniknämnden visar på fortsatt lägre parkeringsintäkter än budgeterat, eftersom resandet
har minskat på grund av pandemin. Under hela året har intresset för att vistas utomhus i parker och
naturreservat varit fortsatt stort, vilket har lett till ökade driftkostnader inom nämnden.
Systematiskt arbetsmiljöarbete
En inspektion av Arbetsmiljöverket har genomförts under 2021 som en del av en större
inspektionsgenomgång med kommuner, med stickprov inom utbildningskontorets verksamheter.
Arbete med åtgärder utifrån inspektionen pågår, däribland tillägg i kommunens nya digitala
stödsystem som infördes under 2021, samt tillägg i information rörande rutinbeskrivning och årlig
uppföljning. Under året har brister i arbetsmiljön fått uppmärksamhet lyfts i kommunen och i media.
Kommunstyrelsen har beställt en oberoende utredning av arbetsmiljön och arbetsmiljöarbetet, som
utförs av PWC och slutredovisas i mars 2022.
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Lokalbrist för fritidsgårdsverksamheten
Fritidsgårdsverksamheten står utan lokaler i det utsatta området Edsberg och i Rotebro.
Interimslösningar har genomförts men situationen påverkar både invånare och medarbetare negativt.
Nämnden har svårt att fullgöra den specialreglerade uppgiften "Fritidsgårdsverksamhet" i enlighet med
reglementet och kommunuppdraget "Inga utsatta områden", som blir eftersatt. Ungdomars möjlighet
till en aktiv och meningsfull fritid minskar därmed och bilden av Sollentuna som en attraktiv
arbetsgivare påverkas negativt.
Ökade bränslekostnader
I slutet av året började dieselpriserna höjas. Detta påverkade inte verksamheterna inom natur- och
tekniknämnden i så stor skala då det var i slutet av året. Om utvecklingen fortsätter 2022 blir påverkan
märkbar med ökande kostnader; priset på diesel påverkar kommunens driftentreprenader, främst
gatudrift, samt reparationer och reinvesteringar av gator.
Revisionsrapporter och övriga granskningar
Revisionens granskning av den interna kontrollen har föranlett ett arbete med att tydliggöra hur arbetet
med riskanalys och intern kontroll ska ske på kontoren och i nämnderna.
Revisionens granskning av kommunens IT-säkerhet identifierade ett antal brister som under året har
lett till ett arbete för att förbättra säkerheten, både den tekniska och den administrativa
informationssäkerheten.
Revisionens granskning av Sollentuna kommuns arbete med hållbar utveckling med fokus på miljö
och klimat har presenterats. Revisionen rekommenderar fler mätbara mål och aktiviteter inom hållbar
utveckling, vilket förberetts inför arbetet med verksamhetsplaneringen 2022.
Revisionen har genomfört en översiktlig granskning avseende hantering av konsekvenserna av covid19 pandemin. Kommunstyrelsen rekommenderas att göra en samlad utvärdering av krisledningsarbetet
på central och lokal nivå, samt analysera hur pandemin påverkat verksamhet och ekonomi på
kommunövergripande samt nämndnivå. Rekommendationen är att genomföra utvärderings- och
analysinsatserna när pandemin är över.
Bolag
Sollentuna Stadshus AB och Sollentunahem AB har under året arbetat med försäljningen och
överlämningen av bolaget Sollentunafastigheter 3 AB, som togs över av de nya ägarna den 1 oktober
2021. Bolaget såldes för 1 002 miljoner kronor vilket resulterade i en reavinst på 657 miljoner kronor
För omsorgsverksamheten som bedrivs i AB SOLOM har under året haft en stabilisering av läget
rörande pandemin och dess påverkan på verksamheterna, med endast enstaka fall av Covid19-smitta
bland brukare/kunder under året.
För AB SOLOM har verksamhetsåret har präglats av ett fortsatt fokus på kvalitet lönsamhet och
stabilitet i verksamheten.
Under året har AB SOLOM erhållit IVO-tillstånd för Landsnoravillan med tillstånd att bedriva ett LSS
boende för barn och ungdomar. Boendet invigs under första kvartalet 2022. Även daglig verksamhet
en på Turebergsvägen har erhållit ett nytt tillstånd från IVO.
Sollentunahem AB har intensifierat arbetet med nyproduktion med nyproduktionsprojektet Esset 3-5
ett projekt med 133 framtida lägenheter samt det mindre om- och tillbyggnads projektet San Marco
har färdigställts med 7 st nyproducerade lägenheter som resultat.
Totalrenoveringen av Centrum 2 (Turebergshuset) fortgår enligt plan och beräknas vara klart i slutet
av 2022.
Sollentuna Energi och miljö AB och Conapto ska tillsammans återvinna restvärme från Conaptos
serverhallar i Edsberg och leverera den till kunderna i Sollentunas fjärrvärmenät. När serverhallen blir
fullt utbyggd kommer mottagen restvärme att motsvara värmebehovet hos runt 3 000 bostäder.
På elmarknaden är 2021 ett år som går till historien med rekordhöga och kraftiga svängningar i
elpriset, till skillnad från året innan där priserna var rekordlåga. Förklaringen till de stora skillnaderna
är främst att 2020 var ett milt våtår med gott om vind medan 2021 har varit ett torrår med betydligt
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kallare och vindfattigare väder.
En ny förordning om returpapper har beslutats, där ansvaret flyttades från producenterna till landets
kommuner från 2022. I Sollentuna beslutades att SÖRAB skulle utföra uppgiften. . Information
skickades ut till berörda i kommunen. Arbetet bedrevs i nära samarbete av SÖRAB, kommunen och
SEOM.

2.6 Resultatuppföljning
2.6.1 Kvalitetsstyrning
Kommunens verksamheter har genomfört sina grunduppdrag under perioden, även om flera har haft
måttlig eller stor påverkan av pandemin. Särskilt vård- och omsorgskontorets verksamheter har utsatts
för stora påfrestningar både för brukare och utförare, liksom socialkontoret och utbildningskontoret
med sjukfrånvaro bland både medarbetare och barn/elever. Aktiviteter, inspektioner och möten har fått
ställas in eller planeras om, vilket påverkat medborgarservice och handläggning. Sex kvalitetsfaktorer
bedöms som uppfyllda och fyra som delvis uppfyllda.

Jämförelser med andra kommuner
Sollentuna kommun deltar i Sveriges Kommuner och Regioners (SKR) projekt Kommunens Kvalitet i
Korthet (KKiK) som har ambitionen att i ett övergripande perspektiv beskriva kommunens kvalitet
och kostnadsläge i jämförelse med andra kommuner. Nyckeltalen möjliggör jämförelser med andra
kommuners resultat, men visar också på utvecklingen i den egna kommunen över tid. Att jämföra och
analysera nyckeltal ger kunskap som kan bidra till förbättringar och verksamhetsutveckling.
KKiK 2021 innehåller ett 40-tal olika kvalitets- och kostnadsnyckeltal som delas upp i tre områden:
Barn & unga, Stöd & omsorg, samt Samhälle & miljö. Nedanstående cirkeldiagram redovisar
Sollentunas resultat i jämförelse med andra kommuner avseende kvalitetsnyckeltalen. Vissa av
nyckeltalen ingår som indikatorer i kommunens kvalitetsstyrning och redovisas i nästa avsnitt.
När KKiK-resultaten redovisas använder SKR en färgsättning som innebär att de 25 procent av
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kommunerna som har bäst resultat får grön markering, de 25 procent av kommunerna som har sämst
resultat får röd markering och övriga kommuner får gul markering. Färgsättningen är relativ och visar
om resultatet är bra eller dåligt i jämförelse med andra, inte om resultatet i sig är bra eller dåligt.
Sollentuna kommuns resultat i KKiK 2021

Barn & unga: Sollentuna får en grön färgmarkering på en majoritet av kvalitetsnyckeltalen inom
området Barn & unga. Det gäller exempelvis skolresultaten i årskurs 6 och årskurs 9 samt andelen
gymnasieelever med examen inom fyra år. Nyckeltal som får en röd markering avser bland annat
personaltätheten i förskolan samt andelen barn som deltar i musik- eller kulturskola.
Stöd & omsorg: Sollentuna får en gul färgmarkering på en majoritet av kvalitetsnyckeltalen inom
området Stöd & omsorg. Det gäller exempelvis brukarundersökningar inom IFO och LSS, samt
väntetiden till särskilt boende. Väntetiden till LSS-boende är ett exempel på ett nyckeltal som får en
grön markering. Nyckeltal med en röd markering avser brukarundersökningarna inom äldreomsorgen,
både hemtjänst och särskilt boende.
Samhälle & miljö: Sollentuna får en gul färgmarkering på en majoritet av kvalitetsnyckeltalen inom
området Samhälle & miljö. Nyckeltal med grön markering avser till exempel mängden kommunalt
avfall och mängden måltidssvinn inom skolan. Gul markering gäller exempelvis Nöjd-Kund-Index
företagsklimat (avser kommunens myndighetsutövning), andelen ekologiska livsmedel och
fossiloberoende fordon.
Samtliga resultat och nyckeltalens definitioner finns i databasen Kolada, www.kolada.se. Välj
”Jämföraren” och Sollentuna kommun. I menyn hittar man sedan KKiK-nyckeltalen under fliken ÖJ
& KKiK. I KKiK 2021 ingår resultat från både 2021 och 2020 eftersom alla nyckeltal för 2021 ännu
inte har publicerats. Databasen uppdateras kontinuerligt när ny statistik blir tillgänglig.
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2.6.1.1

Kvalitetsstyrning - resultat

2.6.1.1.1

Målgrupp (Kunder – brukare – invånare - intressenter)

Trygga elever

Beskrivning
Alla barn och elever ska känna sig trygga i verksamheten. Det är därför viktigt att arbetet mot
mobbning och kränkningar fortsätter och det långsiktiga målet är att ingen ska känna sig utsatt.

Kommentar
Trots pandemin och den påverkan som anpassningar i verksamheterna medfört uppger barn och elever
att de fortfarande känner sig trygga och trivs i nivå med föregående läsår. Det sammantagna resultatet
på huvudfrågan om mobbning de senaste månaderna hamnar under fem procent, vilket statistiskt är ett
gott resultat. Flera skolor visar på en positiv trend över tid, vilket innebär mindre upplevd mobbning.
I gymnasieskolan har pandemi och fjärrundervisning medfört att det förebyggande trygghetsarbetet
inte kunnat bedrivas i sedvanlig omfattning. Vid närundervisning genomförs ordinarie trygghetsarbete.
Båda kvalitetsfaktorns indikatorer är delvis uppnådda och väldigt nära styrgränserna. Med viss hänsyn
till pandemins effekter och påverkan på verksamheten blir den samlade bedömningen att
kvalitetsfaktorn är uppfylld.
Kvalitetsindikator
Elever i åk 2 som känner sig trygga, kommunal gymnasieskola, andel (%)
UK
Elever som inte upplever sig mobbade under lång tid i kommunala
grundskolor, minst ett år, andel (%) UK

Utfall 2021

Styrgräns 2021

90

91

98

99

Nöjda medborgare och brukare

Beskrivning
Sollentuna kommun värdesätter att kunderna är nöjda med den service och det stöd som kommunen
tillhandahåller.

Kommentar
Den positiva trenden rörande företagsklimatet håller i sig och framförallt tack vare stora förbättringar
inom bygglov och markupplåtelser.
Trots de anpassningar som pandemin krävt i verksamheterna fortsätter både elever och vårdnadshavare
vara nöjda med de kommunala förskolorna, grundskolorna och gymnasium.
Överlag visar brukarundersökningen att majoriteten av socialnämndens klienter upplever en förbättrad
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situation under 2021 och resultatet är stabilt gentemot föregående år. Dock visar resultatet att andelen
vuxna personer med missbruksproblematik som återaktualiseras ökar och det finns svårigheter med att
stötta personer ut i självförsörjning. Analys kring detta finns inom ramen för kvalitetsfaktorn
Förbättrad livssituation.
Den nationella brukarundersökningen för personer med funktionsnedsättning ger inte några entydiga
resultat kring trivsel och den nationella brukarundersökningen för äldre är försenad och genomförs
nästa år. Vård- och omsorgsnämnden genomför egna kvalitetsuppföljningar kring upplevelse av
nöjdhet och dessa visar på goda resultat. På frågan hur nöjd man är med sin insats är resultatet index
80 för både hemtjänst och särskilt boende för äldre. Frågan om personalens bemötande får index 86
för hemtjänst, 91 för särskilt boende för äldre och 94 för LSS-insatserna.
Av kvalitetsfaktorns tio indikatorer är fem uppnådda, tre är delvis uppnådda och två saknar utfall. Den
samlade bedömningen är att kvalitetsfaktorn delvis är uppfylld.
Kvalitetsindikator

Utfall 2021

Styrgräns 2021

Företagsklimat enl. ÖJ (Insikt) - Totalt, NKI

73

75

Nöjdhet med förskolans verksamhet, kommunala förskolor, andel (%)

93

90

Nöjdhet med fritidshemmens verksamhet, kommunala grundskolor, andel

87

85

Nöjdhet med verksamheten, kommunal gymnasieskola, andel (%)

80

80

Brukarbedömning individ- och familjeomsorg totalt - förbättrad situation,
andel (%)

80

85

-

-

89

88

-

-

Brukarbedömning boendestöd LSS - trivsel, andel (%)

94

92

Brukarbedömning boende LSS totalt - brukaren trivs alltid hemma, andel

79

86

(%)

Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg, helhetssyn, andel (%)
Kommentar
Socialstyrelsens brukarundersökning är försenad och resultaten publiceras preliminärt i maj 2022.
Brukarbedömning daglig verksamhet LSS - trivsel, andel (%)
Brukarbedömning särskilt boende, äldreomsorg, helhetssyn, andel (%)
Kommentar
Socialstyrelsens brukarundersökning är försenad och resultaten publiceras preliminärt i maj 2022.

(%)

2.6.1.1.2

Verksamhet

Goda utbildningsresultat

Beskrivning
För att nå goda resultat behöver alla elever och deltagare utifrån individuellt behov ges förutsättningar
att förbättra sina resultat så långt det är möjligt.

Kommentar
Under de senaste åren har andelen elever inom kommunal vuxenutbildning med godkända betyg haft
en positiv trend. Detta bedöms bero på att centrala pedagogiska insatser genomförts för stöd till
studerande, att fler studerande tenderar att ta del av handledningen och de stödinsatser som erbjudits
på distans samt att utbildningsanordnarna har upprättat handlingsplaner för studerande som risker att
få ett underkänt betyg (F). Vidare har antalet sökande som tagit del av stöd av studie- och
yrkesvägledare inför sina studier ökat under året vilket innebär att fler studerande har haft en
genomarbetad studieplanering. Det som har framkommit på verksamhetsbesöken hos
utbildningsanordnarna är att lärarna upplever att eleverna under pandemin har tagit mer allvarligt på
sina studier och är mer motiverade vilket bedöms bero på ett försämrat läget på arbetsmarknaden.
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För att öka andelen deltagare inom arbetsmarknadsverksamheten som går vidare till arbete eller
studier har verksamheten ökat graden av flexibilitet i varje insats där det ges en kombination av
insatser utifrån individuella behov. Det individuella stödet kan handla om språkstödjande och
hälsofrämjande insatser i kombination med praktik och coachinsats. Färre av deltagarna går ut till jobb
vilket beror dels på att deltagarna står längre från arbetsmarknaden och dels på ett försämrat läge på
arbetsmarknaden för gruppen. Det är positivt att andelen deltagare som går vidare till studier har ökat
under året vilket bedöms bero på ett utvecklat samarbete med studie- och yrkesvägledare på
Kunskapsparken.
Grundskolans resultat fortsätter att ligga på en hög nivå, trenden för tre år bakåt i tiden visar en något
försämrad måluppfyllelse för årskurs 9. Det något försämrade resultatet hör troligen samman med
distansundervisning och frånvaro under pandemin. En viss skillnad mellan pojkar och flickors resultat
när det gäller meritvärden kvarstår och behöver fortsatt arbetas med. Några enheter sticker ut och
behöver därmed ha en handlingsplan kring detta. En trend kring att flickor har högre resultat kan
noteras redan i årskurs 1 även om skillnaden är lägre i de lägre åldrarna. När det gäller
gymnasiebehörighet kan ingen större skillnad på aggregerad nivå ses, skillnader finns mellan enheter.
Några skolor behöver därmed prioriteras för kommande centrala satsningar och stöd.
Gymnasieskolans undervisning fortsatte med fjärrundervisning under vårterminen 2021. Viss
påverkan kan ses inom en del kurser/ämnesområden, i exempelvis naturvetenskapliga ämnen, men
resultaten i stort visar på en positiv trend. Läsåret 2021/2022 bedrivs genom närundervisning och
sommarskolan som anordnats mellan de båda läsåren gav resultat. Av 49 elever som deltog i
sommarskolan blev 67 procent godkända, vilket är ett fint resultat.
Av kvalitetsfaktorns sju indikatorer är tre uppnådda, två delvis uppnådda, en ej uppnådd samt en utan
resultat. Den samlade bedömningen är att kvalitetsfaktorn delvis är uppfylld.
Kvalitetsindikator
Elever på SFI som klarat minst två kurser, av nybörjare två år tidigare,
andel (%)

Utfall 2021

Styrgräns 2021

-

-

40

46

93

84

91

89

84,4

89

255,8

258

90,8

82,5

Kommentar
Utfallet för år 2021 redovisas i Kolada under maj månad 2022.
Resultat vid avslut i kommunens arbetsmarknadsverksamhet, deltagare
som börjat arbeta eller studera, andel (%) S-IDB
Elever med godkända betyg, kommunal vuxenutbildning, andel (%)
Elever i åk 9 som är behöriga till gymnasieskolan, kommunala
grundskolor, andel (%) UK
Elever i åk 9 som uppnått kunskapskraven i alla ämnen, kommunala
grundskolor, andel (%) UK
Elever i åk 9, meritvärde kommunala grundskolor, genomsnitt (17 ämnen)
UK
Gymnasieelever med examen inom 3 år, högskoleförberedande program
kommunala skolor, andel (%) UK

God extern service

Beskrivning
Invånare och företagare ska få en snabb återkoppling i sin kommunikation med kommunen. För det
krävs en väl fungerande organisation som hanterar inkommande frågor med stor effektivitet.

Kommentar
Alla resultat i kontaktcenters kundundersökning ligger på en fortsatt hög nivå. Kontaktcenter arbetar i
utvecklingsprojekt tillsammans med övriga kontor, bland annat för att få fler personer att använda eSollentuna, Årsredovisning 2021
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tjänsten för försörjningsstöd och att göra det enklare för personer som söker bygglov att förstå när de
ska ansöka och vilka handlingar de behöver inkomma med. Kontaktcenter hanterar nu även på
markupplåtelsefrågor och faktura- och avgiftsfrågor inom vård- och omsorgsområdet, vilket innebär
snabbare service för invånarna.
Sollentuna kommuns webbplats utvecklas löpande för att möta de ökade kraven som ställs på en
modern kommunal webbplats. Utvecklingsarbete har under året bedrivits fokuserat utifrån en rad
prioriterade områden bland annat har ett stort projekt för att förenkla bygglovsprocessen utvecklats
och lanserats. Sollentuna.se nominerades i början av året till Sveriges bästa webbplats kategori
samhällskommunikation vilket tyder på att webbplatsen är tydlig och användarvänlig, vilket
underlättar och effektiviserar kontakten med kommunen.
Kvalitetsfaktorns enda indikator är uppnådd och den samlade bedömningen är att kvalitetsfaktorn är
uppfylld.
Kvalitetsindikator
Tillgänglighet e-post på Kontaktcenter - skriftliga svar

Utfall 2021

Styrgräns 2021

95

95

Kort handläggningstid

Beskrivning
Sollentuna kommun ska säkerställa att alla ärenden handläggs så enkelt, snabbt och kostnadseffektivt
som möjligt utan att rättssäkerheten eftersätts.

Kommentar
Handläggningstiderna håller sig på eller kring önskade nivåer. Verksamheterna har anpassat sina
arbetssätt på grund av pandemin, från fysiska möten till digital kontakt. Digitala lösningar för att
kunna utföra arbetsuppgifter trots restriktioner har tagits fram och arbetet med digitalisering har
inneburit många positiva effekter inom verksamheterna. Digitala kontakter passar dock inte alla
målgrupper och i vissa fall saknas nödvändig infrastruktur.
Av kvalitetsfaktorns sex indikatorer är tre uppnådda och tre är delvis uppnådda. Den samlade
bedömningen är att kvalitetsfaktorn delvis är uppfylld.
Kvalitetsindikator

Utfall 2021

Styrgräns 2021

100

99

Andel granskade årsräkningar den 1/7 av totalen, (%)

98

99

Väntetid i antal dagar från ansökan vid nybesök till beslut inom
försörjningsstöd, medelvärde

14

10

Utredningstid i antal dagar från ansökan till beslut om LSS-insats (alla
insatser), medelvärde

45

60

Väntetid i antal dagar från beslut till första erbjudna inflyttningsdatum
avseende boende enligt 9 § 9 LSS, medelvärde

22

34

Väntetid i antal dagar från ansökningsdatum till erbjudet
inflyttningsdatum till särskilt boende, medelvärde

44

40

Andel bygglovsärenden med en handläggningstid inom 10 veckor, (%)
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God tillgång till kultur

Beskrivning
Sollentuna kommun ska ge invånarna kunskap som skapar ett värdesättande av kulturell mångfald och
kunskap om kulturens bidrag till hållbar utveckling.

Kommentar
Biblioteken har under året satsat på att bredda både målgrupp och utbud. Särskilt på loven satsade
biblioteken på att tillhandahålla aktiviteter varje dag och antalet aktiviteter har ökat väsentligt.
Kontinuerligt har förskoleklasser bjudits in till olika teaterföreställningar och bibliotek, för att
säkerställa barns rätt till kultur och läsfrämjande insatser.
Vid Stallbacken kultur och Edsbergs slott har verksamheterna utvecklats med hjälp av fler
samarbetspartners. Flera utställningar vid Stallbacken kultur har haft barn och ungdom i fokus.
Dessutom har samarbetet med skolan utvecklats genom elevproducerade utställningar, vilket
uppmärksammar de estetiska ämnena. Vid sidan om den traditionella elevsalongen med verk av
högstadie- och gymnasieelever, skapades två utställningar av elever från låg- och mellanstadiet.
Även kulturskolan har utvecklat samarbete med skolan för uppsökande verksamhet, så att skoleleverna
under dagtid kommer i kontakt med kulturskolans lärare och ämnen. Efter skoltid har en öppen
kulturskola tagit form där elever får möjlighet att pröva olika ämnen. Kulturskolan har även satsat på
föreställningar inför publik genom digitala format.
Ett samarbete mellan flera kommuner har startats för att tillgängliggöra aktiviteter för personer med
funktionsnedsättning. För denna målgrupp finns även en satsning på kompiskortet, ett kort som
möjliggör att en person som tvekar att delta i en aktivitet kan ta med sig en kompis gratis.
I arbetet med att säkerställa tillgången på idrottsaktiviteter har kultur- och fritidsnämnden under året
titta på olika mätmetoder för att kunna följa upp detta och mätning är under framtagande. Ny insatser
gällande idrottsaktiviteter har under året främst gällt lovaktiviteter. Det är dock oklart om dessa
aktiviteter kommer leda till att brukarna inspireras att delta i ordinarie verksamheter. Under 2022
kommer satsningar på fler gratisaktiviteter genomföras även utanför skolloven i syfte att få fler fysiskt
aktiva.
Kvalitetsfaktorns båda indikatorer är uppnådda och den samlade bedömningen är att kvalitetsfaktorn
är uppfylld.
Kvalitetsindikator
Aktivitetstillfällen för barn och unga i kommunala bibliotek, antal/1000
inv 0-18 år
Deltagartillfällen i idrottsföreningar, antal/inv 7-20 år

Utfall 2021

Styrgräns 2021

77

30

39

35

Förbättrad livssituation

Beskrivning
Sollentuna kommun ska stödja individen till en förbättrad livssituation genom att utveckla den
enskildes egna resurser.

Kommentar
Överlag visar brukarundersökningen att majoriteten av socialnämndens klienter upplever en förbättrad
situation under 2021 och resultatet är stabilt gentemot föregående år. Dock visar resultatet att andelen
vuxna personer med missbruksproblematik som återaktualiseras ökar och indikatorn gällande
försörjningsstöd visar även på svårigheterna med att stötta personer ut i självförsörjning. Pandemin
och pågående lågkonjunktur påverkar detta område i hög grad där andel personer i långvarigt
ekonomiskt biståndsbehov ökar. Socialnämnden och kompetens- och arbetsmarknadsnämnden
samverkar för att ytterligare förbättra processer och utveckla insatser för att målgruppen ska få bättre
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förutsättningar att åter komma i självförsörjning. Samverkan sker även med övriga myndigheter,
liksom med finansiella samordningsförbundet och ESF-projektet Etableringslyftet.
Arbetsförmedlingens rapporter pekar dock på att det kan komma att ta tid innan samhället återhämtar
sig och de som främst drabbas är den målgrupp som är i behov av ekonomiskt bistånd och står långt
från arbetsmarknaden.
Ett systematiskt utvecklingsarbete pågår inom socialnämndens utförarverksamheter för vuxna för att
säkerställa att beviljade insatser leder till en, för klienten, förbättrad livssituation där insatser och övrig
verksamhet följs upp på individnivå. Effekten av detta arbete visas bland annat i att andelen klienter
vars livssituation upplevs förbättrad har ökat sedan föregående år och ligger långt över styrgränsen.
Andelen ej återaktualiserade barn och unga inom ett år efter avslutad utredning eller insats är högre än
under 2020, vilket är ett gott resultat. En regelbunden uppföljning sker för att säkerställa att
socialsekreterare ställer UBU-frågor (systematisk uppföljning av barn och unga) både vid placeringar
och stödinsatser. Arbetet med detta fortsätter under 2022 i syfte att säkra den positiva utvecklingen
både gällande barn och unga med förbättrat mående och minska andelen återaktualisering.
Av kvalitetsfaktorns fyra indikatorer är två uppnådda och två ej uppnådda. Den samlade bedömningen
är att kvalitetsfaktorn delvis är uppfylld.
Kvalitetsindikator

Utfall 2021

Styrgräns 2021

Ej återaktualiserade barn 0-12 år ett år efter avslutad utredning eller insats,
andel (%)

89

80

Ej återaktualiserade ungdomar 13-20 år ett år efter avslutad utredning eller
insats, andel (%)

89

80

Ej återaktualiserade vuxna personer med försörjningsstöd ett år efter
avslutat försörjningsstöd, andel (%)

71

80

Ej återaktualiserade vuxna med missbruksproblem 21+ ett år efter
avslutad utredning eller insats, andel (%)

71

80

God miljö och infrastruktur

Beskrivning
Sollentuna kommuns bebyggda miljö ska fylla människors och samhällets behov, erbjuda bra
livsmiljöer och bidra till en hållbar utveckling.

Kommentar
Enligt en preliminär uppgift från SCB har 499 nya bostäder färdigställts i kommunen under 2021,
varav drygt 100 småhus. Bygglovsbefriade åtgärder som attefallshus ingår inte bland dessa.
Planeringsportföljen omfattar cirka 7 000 bostäder och kommande planering och utbyggnad fokuseras
till fem större stadsutvecklingsområden i Rotebro, Södra Häggvik, Väsjön-Edsberg, Tureberg,
Helenelund-Silverdal.
Kvalitetsfaktorns enda indikator är delvis uppfylld men givet ovanstående planeringsportfölj är den
samlade bedömningen att kvalitetsfaktorn är uppfylld.
Kvalitetsindikator
Antal inflyttningsklara bostäder per år

2.6.1.1.3

Utfall 2021

Styrgräns 2021

499

500

Medarbetare
Goda arbetsförutsättningar
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Beskrivning
Ett aktivt ledarskap och medarbetarskap är grunden för goda arbetsförutsättningar. En förutsättning är
välfungerande HR-processer i verksamheterna i form av: attrahera, rekrytera, introducera och
utveckla.

Kommentar
Total sjukfrånvaro för Sollentuna kommun per sista december är 6,1 procent (utfall de senaste 12
månaderna), vilket är något över styrgränsen på 6 procent, men betydligt lägre än under det första
pandemiåret 2020, då sjukfrånvaron summerades till 7,2 procent. Trenden är fortsatt fallande, med
undantag för december där sjuktalen ökade. Värden för åren innan pandemin 2018-2019 har varit cirka
5,5 - 6.0 procent. Den främsta förklaringen till att kommunens totala sjukfrånvaro minskat är lägre
sjukfrånvaro hos socialnämnden (från 7,0 procent 2020 till 5,9 procent) samt kultur- och
fritidsnämnden (från 4,8 procent 2020 till 4,1).
Nya anvisningar för distansarbete togs under året fram i ett kommungemensamt samarbete i
Stockholms län, vilket kan ha bidragit till minskad sjukfrånvaro för exempelvis kommunstyrelsen (3,4
procent jämfört med cirka 5 procent 2020). En inspektion av arbetsmiljöverket har genomförts med
stickprov i grundskolor samt kring process, där åtgärder pågår främst i form av tillägg i checklistor
och uppföljning i kommunens digitala stödsystem för arbetsmiljöarbete. En begäran om
arbetsmiljöåtgärder från facklig part har inkommit avseende en avdelning på
kommunledningskontoret, vilken besvarats och en utredning pågår där parterna är överens om
utformning.
Personalomsättning
Personalomsättningen för Sollentuna kommun totalt 2021 uppgår till 11,9 procent vilket är samma
nivå som 2020. En lägre omsättning har setts under pandemin, både i Sollentuna och i övriga
kommuner i länet. Bedömningen är dock att personalrörligheten ökar efter pandemin till högre nivåer,
drivet av bristyrken, såväl i kommunen som i länet.
Samtliga nämnder förutom vård- och omsorgsnämnden (VON) rapporterar en personalomsättning i
nivå med föregående år eller en minskning. VON har en betydligt högre personalomsättning på 26
procent för 2021 att jämföra med 13,6 procent för 2020 och 19 procent för 2019.
Medarbetarenkät, HME
Avseende kommunens medarbetarenkät för 2021 ses ett högt och stabilt totalresultat sett till
medarbetarengagemang (HME) på 81,8 på samma nivå som tidigare år.
Nämndvis kan noteras att kommunstyrelsen rapporterar ett stigande resultat medan kultur- och
fritidsnämnden uppvisar ett minskat medarbetarengagemang jämfört med tidigare år. Vård- och
omsorgsnämnden har sett en relativt stor försämring av HME 2019-2021 och fokuserar därför på flera
åtgärder under 2021 för att öka möjligheterna för ett aktivt och hållbart medarbetarskap, däribland
förbättrad introduktion och ett närmare ledarskap.
En ny fråga infördes i mätningen 2021 och den avsåg delaktighet i utarbetande av handlingsplan, där
värdet är cirka 50 procent vilket tydliggör att detta har betydande utvecklingspotential.
Kvalitetsindikator

Utfall 2021

Styrgräns 2021

6,1

6

Personalomsättning, extern (%)

11,9

15

HME (hållbart medarbetarengagemang), index

81,8

81

Sjukfrånvaro, (%)
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2.6.1.1.4

Ekonomi

Ansvarsfull ekonomi

Beskrivning
Sollentuna kommun ska hantera sin ekonomi på ett ansvarsfullt sätt och verka för en god ekonomisk
hushållning. Samtliga verksamheter ska utföra sina uppdrag med stor kostnadsmedvetenhet.

Kommentar
Förutsättningarna för målet på lägst 60 procent för Soliditet bör ses över med tanke på den nya
redovisningen av finansiell leasing. Skulle mätningen göras på tidigare sätt så uppnås målet då utfallet
skulle vara 64 procent och får i den totala värderingen bedömas som grön.
Av kvalitetsfaktorns fyra indikatorer är två uppnådda, en delvis uppnådd och en ej uppnådda. Totalt
sett så bedöms Sollentuna hantera sin ekonomi på ett bra sätt och uppfyller god ekonomisk
hushållning gällande de finansiella målen.
Kvalitetsindikator
Soliditet, (%)

Utfall 2021

Styrgräns 2021

56

60

Kommentar
Kommunen når inte upp till målet på 60%, då redovisningen anpassats till att innehålla Finansiell Leasing enligt Rådet för
kommunal redovisnings rekommendation R5.
Årets resultat, % av skatteintäkter (exkl reavinster)

6,5

2,8

Kommentar
Årets goda resultat gör att resultatkravet överstiger målet. Förklaring till det goda resultatet finns bland annat under
rubriken Driftsredovisning som förklarar de positiva och negativa avvikelserna.
Upplåning för egen räkning, mdkr

0

2

Kommentar
Kommunen har inga externa lån - befintligt lån löstes under tertial 3 avseende ett lån hos Kommuninvest på 200 mkr. Då
kommunen har god likviditet behövdes ingen ny upplåning.
Prognossäkerhet, (%)

1,6

0,5

Kommentar
Prognossäkerheten för 2021 är sämre mot tidigare år. Det är framförallt ett par större nämnder och resultatenheterna som
påverkat den totala prognossäkerheten mest.

2.6.2 Målstyrning

2.6.2.1

Trygghet och välfärd genom livet

Av nämndernas 22* mål, som utgör operationaliseringen av fullmäktiges mål har 17 bedömts som
uppnådda vid årets slut av nämnderna. Med stöd av den bedömningen bedöms fullmäktiges mål
uppnått för 2021, även om utvecklingen hos de som står längst ifrån arbetsmarknaden är illavarslande.
I sammanhanget kan det vara värt att notera tolv av nämndernas indikatorer saknar utfall.
Inom utbildningssektorn så bedöms förskolorna fortsatt ha en hög pedagogisk kvalitet och
grundskoleresultaten ligger på en stabil nivå. Det bör dock samtidigt framhållas att eleverna i årskurs
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tre inte uppnått eftersträvat resultat i de nationella proven, framförallt i matematik där
könsskillnaderna är fortsatt stora. Eleverna i årskurs 9 tycks ha klarat fjärrundervisningen under
pandemin relativt bra, andelen gymnasielever med examen inom tre år har ökat tydligt och överträffat
förväntningarna. Skillnaden i meritvärde mellan flickor och pojkar kvarstår och behörigheten till
gymnasieskolan är oförändrad, vilket innebär att kommunens ambition inte nås. Tryggheten är fortsatt
god inom för- och grundskola. Däremot har långtidsmobbningen inom gymnasiet inte minskat, vilket
utbildningsnämnden bedömer kan hänga samman med att det förebyggande trygghetsarbetet fått stå
tillbaka i samband med fjärrundervisning. Hos kompetens- och arbetsmarknadsnämnden har andelen
studerande som fullföljer sin utbildning med godkända betyg ökat och överträffat förväntningarna,
vilket kan förklaras av fokuserade insatser.
Samtidigt är det illavarslande att färre av deltagarna hos arbetsmarknadsverksamheten går vidare till
arbete, vilket till del förklaras av ett försämrat läge på arbetsmarknaden för dem som står längst ifrån
den. I samma riktning pekar det faktum att socialnämndens mål om fler i självförsörjning inte nås.
Visserligen har det skett en minskning av sökande av ekonomiskt bistånd men långtidsarbetslösheten
har ökat. Detta drabbar dem som står längst ifrån arbetsmarknaden värst och det är den gruppen som
har störst behov av stöd från socialtjänsten. Inte heller målet ”Anvisade hushåll ska innan
etableringsperiodens slut flytta från anvisningsbostäderna” uppnås. Utifrån bland annat krav på
inkomst och hyresnivåer är det svårt för målgruppen att hitta egen bostad, i Sollentuna som i resten av
landet. De som inte har flyttat ut från sina anvisade boenden i tid kommer under våren 2022 föras över
till Sollentunahems avhysningsprocess.
Inom vård- och omsorgsverksamheten bedöms tryggheten utifrån egen mätning som god hos
hemtjänsttagare och genom samma mätning bedöms nöjdheten inom särskilt boende för äldre som
god. Bedömningen bör betraktas med viss försiktighet eftersom att Socialstyrelsens nationella
brukarundersökning är försenad. Tryggheten bland brukare inom grupp- och servicebostad har ökat.
Inom kultur- och fritidsområdet har ungdomars delaktighet ökat för den verksamhet som kunnat
genomföras, med pandemirestriktioner i beaktande, uteslutande genomförts utifrån ungdomarnas idéer
och delaktighet. Antalet aktiviteter för barn och unga på biblioteken har ökat rejält, till del beroende av
dagliga lovaktiviteter. Inom miljö- och hälsoområdet håller sig kundnöjdheten på en god nivå.
Däremot har pandemianpassningar av arbetet med tillsynsplaner och livsmedelskontroll bidragit till att
målen om hållbar miljö och säker livsmedelshantering inte uppnås.
Kommunstyrelsen har tillsammans med forskare från Malmö universitet implementerat en
analysmodell i kommunorganisationen, som syftar till att kunna följa utvecklingsuppdraget Inga
utsatta områden. Utifrån detta fortsätter arbetet med framtagande av relevanta indikatorer och
aktiviteter. Även ett arbete mot otillbörlig påverkan har inletts.
Trygghet och välfärd genom livet
Uppf.

Nämndmål

Indikatorer
Nämnd

-

Inga utsatta områden i Sollentuna 2030

KS

Alla elevers och skolors resultat ska förbättras

UN

5

Barn och elever ska möta en verksamhet med hög pedagogisk kvalitet

UN

4

Sollentunas barn och elever ska uppleva trygghet i verksamheten

UN

3

2

2

Tryggare och nöjdare kunder inom ordinärt boende med hemtjänst

VON

2

Nöjdare brukare på särskilt boende för äldre

VON

1

Tryggare brukare inom grupp- och servicebostad

VON

2

Öka och bibehålla förebyggande arbete och insatser i utsatta områden

SN

1

Anvisade hushåll ska innan etableringsperiodens slut flytta från
anvisningsbostäderna

SN

1

Fler i självförsörjning

SN

4

Antalet aktiviteter för barn och unga på biblioteken ska öka

KFN

1

Ungdomars inflytande och delaktighet i ungdomsverksamheterna ska
öka

KFN

1
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Trygghet och välfärd genom livet

1
7

5

*

2.6.2.2

Indikatorer

Antalet barn och unga med särskilda behov som deltar i Kulturskolans
verksamhet ska öka

KFN

Kulturverksamheten vid Stallbacken Kultur ska nå fler målgrupper

KFN

1

God myndighetsservice miljö- och hälsoskydd

MBN

5

Hållbar miljö

MBN

1

Säker livsmedelshantering

MBN

1

Tryggare offentliga miljöer*

NTN
och
SHBN

1

1

Ökad andel studerande som fullföljer sin utbildning med godkända
betyg

KAN

2

Ökat stöd av studie- och yrkesvägledning till studerande inom den
kommunala vuxenutbildningen

KAN

1

Ökad andel deltagare som efter avslutad insats på
arbetsmarknadsenheten går vidare till arbete eller studier

KAN

1

Ökad resurseffektivitet

ÖFN

1

Totalt

1

28

1

1

1

5

11

12

Målet hanteras och bedöms gemensamt av NTN och SHBN med en indikator, målet räknas därför som ett i
sammanräkningen.

Hållbar och konkurrenskraftig tillväxt

Samtliga sex* nämndmål, som utgör operationaliseringen av fullmäktiges mål, har bedömts som
uppnådda vid årets slut av nämnderna. Utifrån den bedömningen bedöms fullmäktiges mål uppnått för
2021.
Målvärdet om 500 färdigställda bostäder årligen uppnås så gott som då 499 bostäder färdigställdes
under året. En majoritet av dessa utgörs av lägenheter i flerbostadshus, studentlägenheter och
lägenheter i äldreboenden, medan småhusen uppgick till 100.
Klimatnämnden bedömer att kommunen har lyckats begränsa klimatpåverkan från byggande i enlighet
med uppsatt målsättning. Bedömningen grundar sig i att tre fjärdedelar av projekten genomfört
livscykelanalyser (LCA). I en av de entreprenader som genomförts under året har uppföljande LCA
visat på minskad klimatpåverkan i jämförelse med de initiala bedömningarna, vilket väl visar
betydelsen av att följa upp klimatpåverkan i byggandet.
De som vill etablera sig i Sollentuna är nöjda med kommunens bemötande. Exempelvis anser fler än
nio av tio som varit i kontakt med bygglovsverksamheten att handläggningen varit bra. Överlag är
kunderna nöjda med såväl markupplåtelser som med bygglovsverksamheten, även om resultaten för
rättssäkerhet och effektivitet sjunkit något inom bygglovsverksamheten.
Hållbar och konkurrenskraftig tillväxt
Uppf.

Nämndmål
Stärkt bild av Sollentuna genom plats, organisation och arbetsgivare

Indikatorer
Nämnd

-

KS

Ökat kundfokus och ökad kundnöjdhet*

MBN

2

Ökat kundfokus och ökad kundnöjdhet*

NTN
och
SHBN

1

Ökat bostadsbyggande
Begränsa klimatpåverkan från byggande
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KLN
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Hållbar och konkurrenskraftig tillväxt
Effektivare ärendeprocesser
6

0

*

2.6.2.3

Indikatorer
ÖFN

Totalt

1
5

1

0

1

Målet hanteras gemensamt av MBN, NTN och SHBN med flera olika indikatorer. MBN gör en självständig
bedömning av målet medan NTN och SHBN gör en gemensam. Målet räknas därför som två i
sammanräkningen.

Attraktiv och effektiv organisation

Av nämndernas elva* mål, som utgör operationaliseringen av fullmäktiges mål, har sex bedömts som
uppnådda och fem som ej uppnådda vid årets slut av nämnderna. Det faktum att nära nog hälften av
nämndmålen inte uppnåtts och att dessa ger vid hand att kommunen som helhet inte blivit effektivare
och inte erbjuder ett i alla delar hållbart medarbetarskap, leder till en sammantagen bedömning att
fullmäktiges mål inte uppnåtts för 2021. I sammanhanget är det värt att notera att färre än två av fem
indikatorer kopplade till nämndmålen uppnår eftersträvad stryrgräns.
Socialnämnden kan inte konstatera en effektivare resursanvändning. En viktig förklaring är höga
kostnader för placeringar i HvB för barn och unga, vilket beskrivs som en effekt av höga
dygnskostnader för de placerade ungdomarna, att Statens institutionsstyrelse tagit bort subvention och
att andra aktörer ändrat sina bedömningsgrunder. Därtill har nämndens kostnader för ekonomiskt
bistånd varit höga. Däremot har nämndens mål om gott samarbete och tydlig organisation uppnåtts,
bland annat utifrån goda resultat rörande arbetsmiljö samt utveckling av samverkan mellan olika
nivåer inom organisationen.
Vård- och omsorgsnämnden rapporterar ett hållbart medarbetarengagemangsindex som understiger
eftersträvad nivå. Dess kontor har under året bland annat arbetat med utveckling av chefskap,
implementering av processbaserat arbetssätt och omorganisationer. Det återstår ännu att se om detta
kan bidraga till att vända den nedåtgående trenden (2019: 83,5; 2020: 78,1; 2021: 67,4).
I september antog kommunstyrelsen en plan som tydliggör inriktningen för kommunens
återuppbyggnad av det civila försvaret.
En del processer har digitaliserats under året, bland annat skolskjutshandläggning och kartunderlaget
till översiktsplanen. På litet längre sikt är förhoppningen att detta skall bidra till effektivare processer.
Inom samhällsbyggnadsområdena pågår mycket digitalisering men målen för ökad digital
tillgänglighet inom miljö- och hälsoskyddsområdet samt effektivare samhällsbyggnadsprocess genom
digitalisering nås inte. Däremot bör andelen bygglovsärenden som kunden hanterar digitalt anses vara
relativt god, givet att de nya e-tjänsterna ännu ej marknadsförts.
Attraktiv och effektiv organisation
Uppf.

Nämndmål

Indikatorer
Nämnd

Effektivare verksamhet genom digitalisering och utveckling

KS

Ökad förmåga inom civilt försvar och krishantering

KS

Mer hållbart medarbetarskap

-

VON

1

Gott samarbete och tydlig organisation

SN

2

Effektivare resursanvändning

SN

7

Internkommunikationen inom kultur- och fritidskontoret ska förbättras

KFN

1

Ökad digital tillgänglighet inom miljö- och hälsoskyddsverksamheten
samt livsmedelskontrollen

MBN

1

Ökad kostnadseffektivitet miljö- och hälsoskyddsverksamheten samt
livsmedelskontrollen

MBN

1

Effektivare samhällsbyggnadsprocess genom digitalisering*

MBN
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Attraktiv och effektiv organisation
Effektivare samhällsbyggnadsprocess genom digitalisering*
Förbättrad rekryteringsprocess
6

5

Totalt

Indikatorer
SHBN

1

ÖFN

1
10

3

9

5

Målet hanteras gemensamt av MBN och SHBN med flera olika indikatorer. Nämnderna gör självständiga
bedömningar av målet, varför målet räknas som två i sammanräkningen.

*

2.6.3 Uppdrag
Nämnderna lämnar status och lägesrapport för aktuella uppdrag från kommunstyrelsen och
kommunfullmäktige. En sammanställning av nämndernas uppdrag finns i bilaga 14 och 15.
Merparten av uppdragen är avslutade enligt plan. Två ärenden är avslutade med avvikelse. Tre är
pågående enligt plan.
Samtliga nämnder utom överförmyndarnämnden har inkommit med rapportering till budgetuppdraget
”Åtgärder som visar hur nämnder och bolag bidrar till målet om inga utsatta områden 2030”. En
sammanställning av uppdraget finns i bilaga 15.
De ärenden som avslutats med avvikelse är:



Uppdrag om ramverk för det fortsatta varumärkesarbetet i Sollentuna.
Uppdrag om översyn av Sollentunas grafiska profil och förslag till möjliga
förbättringsåtgärder.
o Då beslutet fattades senare än planerat har arbetet blivit försenat.
Kommunikationsenheten har inlett arbetet med att ta fram en ny grafisk profil i linje
med det politiska uppdraget. För att säkerställa att förankring och implementering av
både varumärkespolicy och ny grafisk profil sker i alla led kommer en plan för arbetet
att arbetas fram och färdigställas under 2022.

Pågående ärenden:






Uppdrag med socialnämndens åtgärdsplan för att nå en budget i balans till 2023.
o Socialnämnden har under perioden arbetat utifrån åtgärdsplanen. De flesta åtgärder är
påbörjade och visar effekt, men det räcker inte för att nå en budget i balans.
Socialnämnden fortsätter med arbetet enligt åtgärdsplanen även under 2022.
o Arbetet med åtgärdsplan inom Socialnämnden fortgår. Under hösten togs beslut om
att nämnden ska för 2022 få ett extra tillskott på 10 miljoner kronor. Konsultstöd
fortsätter under 2022 och fokuserar på chefsstöd och hur ekonomin ska följas upp.
Utreda förutsättningarna för att i egen regi eller genom en extern aktör etablera ytterligare ett
trygghetsboende i kommunen.
o Utredningen har genomförts i samverkan med berörda aktörer. Ett underlag för
återrapportering har tagits fram, vilket kommer att ske till kommunstyrelsen i enlighet
med uppdragsformuleringen.
Uppdrag angående efterlevnad av den kommande lagstiftningen om skydd för visselblåsare.
o En arbetsgrupp bestående av kommunjurist, förhandlingschef och personalchef samt
säkerhetschef bevakar frågan kring ny lagstiftning inom området visselblåsning.
Bedömningen är att nuvarande regler för visselblåsning inte är tillräckliga och
behöver därför revideras. Vidare sker ett kommungemensamt möte i syfte att se över
om upphandlingssamarbete kan ske sett till kravställning på det system som krävs.
Arbete pågår med frågan, där nästa steg består av dels revidering av nya regler, dels
upphandling.

2.6.4 Internkontroll - riskhantering
Sollentuna kommun ska ha en väl fungerande internkontroll. Enligt kommunallagen ska nämnderna se
till att den interna kontrollen är tillräcklig. Syftet med den interna kontrollen är att säkra en effektiv
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förvaltning och att undvika att det begås allvarliga fel. Uppföljning av riskhanteringen inom ramen för
internkontroll är integrerad i den ordinarie uppföljningsprocessen där lägesrapportering sker tertialvis.
I Sollentuna kommuns nämnders internkontrollplaner har totalt 53 risker identifierats. Nämnder har
under året följt upp sina planerade åtgärder och flertalet åtgärder har rapporterats med status pågående
eller utan avvikelse.
Vid fyra av kontrollerna har större avvikelser framkommit. Den ena risken utgörs av att det inte finns
informationshanteringsplaner framtagna inom olika delar av kommunstyrelsens verksamhet. Där de
ändock finns rör det sig oftast om planer som behöver uppdateras, bland annat utifrån nyare
lagstiftning. Avvikelsen bedöms kunna hanteras under 2022. Miljö- och byggnadsnämnden
rapporterar en större avvikelse avseende kontrollskuld inom miljö- och hälsoskydd. Risken har inte
kunnat åtgärdas tillfyllest på grund av höga sjuktal, åtgärden med extrainsatt personal för att hantera
kontrollskulden har då varit otillräcklig.
Utbildningsnämndens risk med att IT-systemen inte fungerar i tillräcklig omfattning och att
enheterna inte stöds av IT-supporten tillräckligt kvarstår. Som tidigare rapporterats var problemen
stora under tertial 1. Framsteg har gjorts sedan dess i samarbetsformerna med målsättningen att tidigt
identifiera och sätta in rätt åtgärder när problem uppstår, men mer återstår att göra.
Vård - och omsorgsnämnden rapporterar en stor avvikelse kopplat till sin kompetensförsörjning.
Översyn av kompetensförsörjningsprocessen har inte skett under 2021. Flera utmaningar i att rekrytera
personal med rätt kompetens kvarstår. Möjligheten att skapa en resurspool för att säkra behov av
kompetens vid personalförändringar samt minska kostnader för konsulter undersöks under våren 2022.
Av övriga identifierande risker har 16 åtgärder med mindre avvikelser noterats. Dessa risker är
fördelade på samtliga nämnder utom klimatnämnden och överförmyndarnämnden, som inte har några
några mindre avvikelser att rapportera. De nämnder som rapporterar mindre avvikelser bedömer att de
har åtgärder eller kommer att ha åtgärder som gör att avvikelserna kan omhändertas under 2022.

2.7 Väsentliga personalförhållanden
2.7.1 Kommunen
Sollentuna kommun växer och utvecklas. Medarbetarna i kommunen har ett viktigt gemensamt
uppdrag – att ge alla invånare och företag bästa möjliga service. Att säkra kompetensförsörjningen är
avgörande för att kommunen ska kunna nå sina uppsatta mål.

Personalöversikt
Anställda i Sollentuna Kommun

2018

2019

2020

2021

Antal anställda

2 807

2 812

2 773

2 806

kvinnor (%)

74

74

75

75

män (%)

26

26

25

25

Antal tillsvidareanställda

2 412

2 460

2 452

2 440

kvinnor

1 817

1 851

1 861

1 861

kvinnor deltid (%)

9,6

9,3

9,0

10,0

män

595

609

591

579

män deltid (%)

7,7

8,2

6,3

7,6

Antal anställda i Sollentuna kommun uppgick 2021 till 2806. Andel tillsvidareanställda uppgick till 87
% och av dessa hade 91% heltidsanställning. De anställda i Sollentuna fördelar sig på 75 % kvinnor
och 25 % män. Tabellen innefattar alla anställa inom kommunen. Utförande inom vård och omsorg
sker via bolag/externa utförare.
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Anställningsformer
Anställningsformer m.m.

2018

2019

2020

2021

Antal tidsbegränsade anställningar

394

352

321

366

Antal timanställda

621

736

624

537

2 689

2 688

2 651

2 674

67

69

76

75

Antal årsarbetare
Andelen kvinnor i chefsbefattningar av totala antalet chefer (%)

Andelen tidsbegränsade anställningar har ökat med 14 % jämfört med 2020 men ligger i fas med de
tidigare åren.

Rekryteringsbehov och kompetensförsörjning
Sollentuna kommun växer och befolkningen beräknas öka under den närmaste perioden.
Rekryteringsbehovet inom offentlig verksamhet är stort i hela landet och många av de kompetenser
som behövs finns i bristyrken. År 2028 beräknas personalomsättning förklara ungefär 82 % av det
totala rekryteringsbehovet, inklusive AB Solom. Detta utifrån den personalframskrivningsprognos
som PwC tog fram åt kommunen 2020. Den visar vidare att Sollentuna kommun behöver rekrytera och
tillsvidareanställa mellan 355 och 392 medarbetare per år. Rekrytering till följd av personalomsättning
är den största förklaringen till det framtida rekryteringsbehovet. Pensionsavgångar är också en
bidragande faktor till det ökade rekryteringsbehovet även om effekten inte är lika omfattande som den
som följer av personalomsättningen. Under pandemiåren 2020-2021 har dock personalomsättningen
minskat från c a 14,4% till 11,9%. Denna minskade rörlighet bedöms dock vara tillfällig och det
innebär fortsatt behov av att utgöra ett konkurrenskraftigt alternativ som arbetsgivare där man lyckas
attrahera och behålla rätt kompetens.
Rutinen för strategisk kompetensförsörjning, som tidigare år förenklats och integrerats i
verksamhetsplaneringen, fortsätter. Den syftar till att underlätta och identifiera viktiga
verksamhetsnära åtgärder för att stärka personalförsörjningen för varje kontor. De kommuncentrala
program som kommunen har i samarbete med andra kommuner avseende ledarförberande utbildning
och ledarskapsutbildning har fortsatt under året, men i delar genomförts på distans. Utbildning i olika
HR-processer däribland arbetsmiljöutbildning och rekrytering har likaså fortsatt.

Personalpolitik
Goda arbetsförutsättningar i form av välfungerande medarbetarskap och ledarskap och arbetsmiljö är
viktiga förutsättningar för att kunna behålla och rekrytera kompetent personal. Medarbetarna ska få
möjlighet att påverka förutsättningarna för sitt arbete.
Under 2021 har systematiskt arbetsmiljöarbete digitaliserats och införts för samtliga kontor i
kommunen. Förberedelserna pågick i projektform under 2020 och fördelarna med ett samlat
systemstöd är att både överblick och information om aktiviteter gällande det systematiska
arbetsmiljöarbetet kunnat förtydligas. Exempel på detta är checklistor för organisatorisk och social
arbetsmiljö, skyddsronder, handlingsplan för medarbetarenkät och andra delar i arbetsmiljöarbetet.
Medarbetarenkät 2021 uppvisade goda resultat för hållbart medarbetarengagemang, HME, för
kommunen totalt. En ny fråga om delaktighet vid framtagande av handlingsplan infördes i detta års
medarbetarbetarenkät, vilken visade på ett utvecklingsbehov.
Kontinuerlig information till chefer och fackliga avseende covid-19 regler, riskbedömningar och
rekommendationer från myndigheter har förmedlats i likhet med då pandemin inleddes.
En inspektion av arbetsmiljöverket genomfördes under 2021, som ett led i en stor inspektion av
kommuner, där stickprovsinspektioner genomfördes i grundskolor och SAM-processen granskades.
Åtgärder i inspektionsmeddelandet, där arbete pågår, inkluderar tillägg i stödsystemet SAM Stratsys
och avser bland annat årlig uppföljning och anpassning av rutiner och process till det digitala stödet.
Under hösten 2021 förekom uppgifter i media om brister i arbetsmiljö avseende en avdelning på
kommunledningskontoret. En begäran om arbetsmiljöåtgärder har inkommit och besvarats. Därutöver
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initierades ett större utredningsuppdrag till revisionsbolaget PWC avseende arbetsmiljöprocessen som
redovisas under 2022. Under året har fortsatt förstärkt digital utbildning via företagshälsovården
tillgängliggjorts inom bland annat områdena hälsa och systematiskt arbetsmiljö.
Under året har ett projekt avseende distansarbete bedrivits i samarbete med andra kommuner i
Stockholms län för den mindre andel medarbetare där detta är möjligt. Utkomsten av projektet ledde
fram till en lokalt anpassad anvisning som samverkats och beslutats. Därutöver har hälsofrämjande
insatser genomförts i två omgångar under namnet ”Sollentuna Pepp” där man via kollegiala grupper
från alla verksamheter kunnat uppmuntra varandra till rörelse och motion. Här har ett stort antal
deltagare i kommunen varit aktiva. Partsgemensamt arbete pågår med att uppdatera samverkansavtalet
och JÄMIX rapport har tagits fram under året. Beslut om en höjning av friskvårdbidraget har fattats
inför 2022, då friskvårdsbidraget höjs från 1300 kr/år till 1600 kr/år. Därutöver tas kravet på
egenfinansiering av köpen om 25 % bort vilket kan medföra en högre nyttjandegrad.
Löneöversynen för 2021 var uppdelad i två omgångar där nya löner betalades ut dels innan sommaren
samt under september avseende lärargrupperna. En digital lönesamtalsutbildning har införts för att
stärka kunskapen inom området, vilket kompletterar den lärarledda insatsen som genomfördes under
2020.

Sjukfrånvaro
Sjukfrånvaro %

2019

2020

2021

5,8

7,2

6,1

Långtidssjukfrånvaro - 60 dagar eller längre - andel av den totala
sjukfrånvaron

33,7

25,9

30,6

Sjukfrånvaro för kvinnor - andel av totalt arbetad tid för kvinnor

6,4

7,7

6,5

Sjukfrånvaro för män - andel av totalt arbetad tid för män

4,1

5,7

5,2

- 29 år och yngre

5,5

7,6

5,3

- 30-49 år

5,5

7,0

5,8

- 50 år och äldre

6,2

7,4

6,9

Sjukfrånvaro - andel av totalt arbetad tid

Sjukfrånvaro per åldersgrupp - andel av totalt arbetad tid

År 2020 var den genomsnittliga sjukfrånvaron för Stockholms läns samtliga kommuner 8 % och
Sollentuna kommun hade en total sjukfrånvaro på 7,2 %. För 2021 har sjukfrånvaro successivt under
året minskat till 6,1 % vilket är nära sjukfrånvaronivån för åren innan pandemin då de varit mellan 5,5
– 6,0 %.
Andelen sjukfrånvaro hos kvinnor uppgick till 6,5 % och 5,2 % hos män vilket är en minskning
jämfört med föregående år. Sjukfrånvaro i alla åldersgrupper har minskat och ligger närmare nivån
under 2019. Långtidssjukskrivningarna har dock ökat från 25,9 % till 30,6% men är dock mindre än
2019.
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2.7.2 Kommunala bolagen
Bolag - år
2021

Antal
anställda

AB Solom

493

SEOM AB

Kvinnor

Kvinnor %

Män

Män %

Sjukfrånvaro %

Personaloms. %

80 %

20 %

8,7 %

9,9 %

105

35 %

65 %

1,7 %

3,8 %

Sollentunahem
AB

78

46 %

54 %

4,7 %

16,7 %

SKAB

28

45 %

55 %

1,6 %

10,3 %

Totalt

704

Bolag - år
2020

Antal
anställda

Kvinnor

Kvinnor %

Män

Män %

Sjukfrånvaro %

Personaloms. %

AB Solom

559

442

79

117

21

7,9

13,0

SEOM AB

104

40

38

64

62

2,1

1,9

Sollentunahem
AB

91

33

36

58

64

4,2

9,7

SKAB

30

14

45

16

55

2,1

10,7

Totalt

784

I tabellerna ovan ingår de bolag i kommunkoncernen som har anställd personal. Totalt sett har antalet
anställda minskat i koncernen. Hög sjukfrånvaro hänger samman med pandemin.
AB SOLOM arbetar hårt för en låg sjukfrånvaro och hade för 2021 en målsättning för korttidsfrånvaro
på 3 procent. Utfallet uppgick till 4,3 procent vilket är starkt påverkat av pandemin.
Personalomsättningen har ökat för Sollentunahem AB och överstiger bolagets mål på 15 procent.
AB SOLOM bedriver en personalintensiv verksamhet, bolagets verksamhet och framgång vilar på ett
kontinuerligt tillflöde av kompetent personal. Förmågan att attrahera framtida personal inom vård och
omsorg är avgörande för verksamheten. Ökade krav på formell kompetens i bolaget och/eller
branschen kan ytterligare försvåra kompetensförsörjningen. Bolaget märker fortsatt av svårigheter i
kompetensförsörjningen inom sjuksköterskeområdet och övrig legitimerad vårdpersonal. Behov av
inhyrning på grund av svårigheter att rekrytera är en ständig riskfaktor
Även i de andra bolagen är det svårt att rekrytera och behålla kompetent personal inom vissa
yrkesgrupper. Det är viktigt att arbeta aktivt med att stärka varumärken och att vara en attraktiv
arbetsgivare för att kunna möta utmaningen.
Kommunalförbundet Brandkåren Attunda där kommunens andel är 21,5 procent har 259 anställda.
Förbundet anställda är huvudsakligen män, de kvinnliga anställda är 8 procent. Förbundets
sjukfrånvaro uppgår till 5 procent och personalomsättningen uppgår till 7,6 procent

2.8 Balanskravsresultat
Balanskravet är kommunallagens regelverk för krav på ekonomisk balans mellan intäkter och
kostnader. Om kostnaderna är större än intäkterna ett enskilt räkenskapsår uppstår ett underskott som
ska återställas inom de tre påföljande åren. Balanskravet avser kommunens nämnds- och
förvaltningsorganisation.
Sollentuna kommun har de tre senaste åren haft ett positivt balanskravsresultat och har därmed inget
underskott att återställa.
Årets balanskravsresultat är positivt och uppgår till 535,2 mnkr (82,9 mnkr) vilket därmed lever upp
till lagens krav. Jämfört med föregående år har balanskravsresultatet förbättrats.
Enligt gällande normering redovisas balanskravsutredningen nedan. Balanskravsutredningen syftar till
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att visa hur balanskravsresultatet har uppstått. Huvudprincipen vid avstämning är att intäkterna ska
överstiga kostnaderna och att realisationsvinster inte ska inräknas i intäkterna då avstämningen görs.
Därför börjar balanskravsutredningen med årets resultat enligt resultaträkningen som justeras för
samtliga realisationsvinster vid avyttring av anläggningstillgångar. Därefter finns det möjlighet att
gottgöra resultatet för realisationsvinster/förluster som uppstått vid avyttring av tillgångar om dessa
avyttringar bidrar till en god ekonomisk hushållning (t.ex. kostnadsbesparingar) i framtiden.
Återföringen ska också ske av orealiserade vinster och förluster i värdepapper. Efter dessa justeringar
redovisas ett resultat efter balanskravsjusteringar. Om resultatet så medger och fullmäktige så beslutar
görs sedan en reservering till resultatutjämningsreserven alternativt lyfts medel fram från
resultatutjämningsreserven för att hantera negativa resultat efter balanskravsjusteringar.
Årets balanskravsutredning redovisas nedan.
Balanskravsutredning

2019

2020

2021

Årets resultat enligt resultaträkningen

55,7

128,9

535,0

- Samtliga realisationsvinster

-

-46,0

-

+ Realisationsvinster enligt undantagsmöjlighet

-

-

-

+ Realisationsförluster enligt undantagsmöjlighet

-

-

0,2

+/- Orealiserade vinster och förluster i värdepapper

-

-

-

+/- Återföring av realiserade vinster och förluster i värdepapper

-

-

-

55,7

82,9

535,2

- Reservering av medel från resultatutjämningsreserv

-

-

-

+ Användning av medel från resultatutjämningsreserv

-

-

-

55,7

82,9

535,2

Årets resultat efter balanskravsjusteringar

Balanskravsresultat

2.9 God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning
2.9.1 Utvärdering av god ekonomisk hushållning
Enligt kommunallagen ska varje kommun ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet. För en
finansiell bedömning finns kommunallagens mål för den ekonomiska förvaltningen som omfattar hela
kommunkoncernen. Den innebär att kommunen ska ha en god ekonomisk hushållning både i sin egen
verksamhet och i verksamhet som bedrivs genom annan juridisk person. I kommunens regler för
ekonomi- och verksamhetsstyrning finns Sollentuna kommuns tolkning av kommunallagens krav på
god ekonomisk hushållning. Det ska finnas ett tydligt samband mellan resursåtgång, prestationer,
resultat och effektivitet. Sollentuna kommun utvärderar och motiverar årligen i kommunens
redovisning om kommunen har en god ekonomisk hushållning. Bedömningen görs utifrån följande:






De kommunövergripande kvalitetsfaktorernas utveckling
Uppfyllelsen av de finansiella målen
Uppfyllelsen av balanskravet
Utvecklingen avseende nämndernas ekonomi
Utvärdering av nämndernas internkontroll

Nedan redovisas en genomgång av de olika områdena.
De kommunövergripande kvalitetsfaktorernas utveckling
Kommunens kvalitetsstyrning utgår från kommunfullmäktiges kvalitetsfaktorer och indikatorer, där
grunduppdraget följs upp på kommunnivå. Nämnderna följer upp grunduppdraget mer detaljerat inom
sina verksamhetsområden. I tabellen nedan visas en sammanställning av kvalitetsfaktorer och
kvalitetsindikatorer för kommunfullmäktige:
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Kvalitetsstyrning - uppföljning av grunduppdraget
Utfa
ll

Kvalitetsindikatorer
Grö
n

Gul

Röd

-

Nöjda medborgare och brukare

5

5

0

2

Trygga elever

0

2

0

0

Goda utbildningsresultat

3

2

1

1

Kort handläggningstid

3

3

0

0

God tillgång till kultur

2

0

0

0

Förbättrad livssituation

2

0

2

0

God extern service

1

0

0

0

God miljö och infrastruktur

0

1

0

0

2

1

0

0

2

1

1

0

48
%

36
%

10
%

7%

Kvalitetsfaktor

Kund/brukare/invånare/intressent

Verksamhet

Medarbetare
God arbetsförutsättningar
Ekonomi
Ansvarsfull ekonomi

Verksamheten har påverkats av pandemin vilket inneburit att vissa tjänster och service förändrats eller
tillfälligt ställts in och påverkat nöjdhet, trivsel och utbud. Vissa verksamheter, exempelvis inom
socialtjänst och arbetsmarknad, har fått ett utökat tryck vilket inneburit förändrade förutsättningar.
Sammantaget är 60 % av kvalitetsfaktorerna bedömda som gröna, 40 % gula och inga röda.
Utvecklingen inom de kommunövergripande kvalitetsfaktorerna för 2021 bedöms uppnå kraven på
god ekonomisk hushållning.
Finansiella mål
Hur en kommun väljer att analysera och kommentera sin ekonomi och balanskravet blir naturligtvis
kopplat till om kommunen har ett resultat som väl överstiger balanskravet, ligger i närheten av
balanskravet eller ligger under balanskravet. I koncernen finns ett gemensamt mål där bolagen ingår
och för Sollentuna kommun finns det tre mål för den finansiella planeringen. Av bolagsordningar och
ägardirektiv framgår kommunens ramar för de kommunala bolagens verksamhet. Bolagen utfärdar
egna riktlinjer för finansiell planering m.m. Respektive styrelse har ett självständigt ansvar för
bolagets finansiella verksamheter och risker. Om det bedöms som lämpligt av respektive styrelse kan
dessa baseras på tillämpliga delar i kommunens riktlinjer. Sollentuna kommuns mål för den finansiella
planeringen avser såväl räkenskapsår, budgetår som de efterföljande planåren. Det är tre mål, vilka
också kan uttryckas som mått/nyckeltal. Från och med 2020 finns ett finansiellt mål för
kommunkoncernen.
Målen för 2021 är:
1. Soliditeten innebär ett mått på hur stor del av kommunens tillgångar som är finansierade av eget
kapital. Kommunens mål innebär att soliditeten inte bör understiga 60 procent exklusive
pensionsförpliktelser redovisade som ansvarsförbindelser. Soliditetsmålet uppnås inte då utfallet är
56 % för år 2021. Det beror på att kommunen från och med räkenskapsåret 2021 inkluderar finansiell
leasing enligt RKR R5, vilket innebär att balansomslutningen ökat med drygt 1,1 miljarder kronor.
Enligt tidigare års beräkningsmetod skulle årets soliditet vara 64 %.
2. Kommunens resultatmål ska långsiktigt i driftbudgeten, exklusive realisationsvinster, uppgå till 2,5
procent av intäkter från skatter, utjämningssystem och generella statliga bidrag samt fastighetsavgift.
För verksamhetsåret 2021 är resultatmålet satt till 2,8 procent. Resultatmålet är uppnått för år 2021.
3. Finansiering av kommunens verksamhet för egen räkning får inte överstiga 2 miljarder kronor i
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externa lån. Detta för att inte räntekostnaderna ska ta för stor andel av verksamheternas driftbudget
samt att soliditetskravet ska uppfyllas. Finansieringsmålet för 2021 är uppnått.
4. Kommunkoncernens upplåning ska inte överstiga 4 miljarder kronor. Detta för att inte risken för
ökade räntekostnader inom kommunkoncernen inte ska blir för stor. Finansieringsmålet för 2021 är
uppnått.
Det andra målet analyserar det ekonomiska resultatet i ettårsperspektivet, men utgör också
förutsättningen för en ansvarsfull och långsiktig god ekonomisk utveckling. De tre övriga målen utgör
summan av flera års resultat och uttrycker den ekonomiska styrkan, betalningsförmågan, på kort
respektive lång sikt.
Mål

Målvärde

Utfall

Soliditeten bör inte understiga 60 procent exklusive pensionsförpliktelser
redovisade som ansvarsförbindelser.

> 60 %

56 %

Kommunens resultatmål ska långsiktigt i driftbudgeten, exklusive
realisationsvinster, uppgå till 2,5 procent av intäkter från skatter,
utjämningssystem och generella statliga bidrag samt fastighetsavgift.

2,8 %

6,5 %

Finansiering av verksamheten för egen räkning får inte överstiga 2 miljarder i
externa lån.

< 2 000 mkr

-

Kommunkoncernens upplåning ska inte överstiga 4 miljarder kronor.

< 4 000 mkr

2 560 mkr

Finansiella mål i koncernen
Kommunen äger via Sollentuna Stadshus AB flera dotterbolag med olika verksamheter. För att se
bolagsstrukturen hänvisas till kapitlet 2.1 om den kommunala koncernen.
Bolagen i kommunkoncernen, ska drivas så att resultaten tillåter såväl konsolidering av bolagen samt
för vissa bolag utdelning till ägaren. Bolagen följer kommunens ägardirektiv och har 2020 haft resultat
som har tillåtit utdelning till ägaren under 2021 enligt fullmäktiges direktiv samt konsolidering av
bolag.
Balanskravet
Balanskravet är uppnått och beskrivs mer under kapitel 2.8 Balanskravsresultat.
Nämndernas ekonomi
Årets resultat inklusive realisationsvinster är 535,0 miljoner kronor. Resultatet exklusive
realisationsvinster är 276,6 miljoner kronor. Resultatmålet för 2021 är 2,8 procent. Utfallet är 6,5
procent.
Av driftredovisningen framgår att nämnderna sammantaget redovisar ett överskott på 91,8 miljoner
kronor. Vård- och omsorgsnämnden och socialnämnden är de nämnder som bidragit mest till
överskottet. Kommunstyrelsen, utbildningsnämnden, klimatnämnden kompetens och
arbetsmarknadsnämnden samt överförmyndarnämnden bidrar också med överskott. Resultatenheterna
för kommunala skolor och förskolor och Rudbecksskolan rapporterar också överskott. Kultur- och
fritidsnämnden, samhällsbyggnadsnämnden och natur- och tekniknämnden redovisar underskott.
Internkontroll
Varje nämnd har i samband med verksamhetsplaneringen genomfört en risk- och väsentlighetsanalys
inom sitt verksamhetsområde. Analysen har utmynnat i en internkontrollplan. Samtliga nämnder har
följt upp, vidtagit åtgärder och rapporterat sitt arbete i tertialrapport, delårsrapport och
verksamhetsberättelse. Av 53 identifierade risker rapporteras större avvikelser i fyra fall där åtgärder
och uppföljning skall ske under kommande verksamhetsår. Inför 2022 har ett kommunövergripande
arbete genomförts för att utveckla nämndernas riskhantering och internkontroll.
Helhetsbedömningen för 2021 är att riskhanteringsprocessen inom ramen för internkontroll är
tillräcklig men behöver utvecklas.
Sammanfattande bedömning
Mot bakgrund av det som redovisats ovan samt i avsnitten resultatuppföljning och utvärdering av
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kommunens resultat och ställning, bedöms att Sollentuna kommun uppnår de uppsatta kriterierna för
god ekonomisk hushållning gällande verksamhetsåret 2021.

2.9.2 Resultat och ställning Kommunkoncernen
Resultat (mkr)

Utfall 2019

Utfall 2020

Utfall 2021

Budget 2021

2 309

2 113

2 544

2 266

-5 426

-5 636

-5 784

-5 753

-386

-563

-412

-383

-3 503

-4 086

-3 652

-3 870

3 826

4 009

4 237

4 075

323

-77

585

205

16

696

667

14

Finansiella kostnader

-27

-23

-26

-37

Resultat efter finansiella poster

312

596

1 226

182

-

-

-

-

312

596

1 226

182

Verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader
Avskrivningar
Verksamhetens nettokostnader
Skatteintäkter, utjämning generella bidrag
och fastighetsskatt
Verksamhetens resultat
Finansiella intäkter

Extraordinära poster
Årets resultat

Kommunkoncernens resultat uppgår till 1 226 miljoner kronor. I resultatet ingår 657 miljoner kronor
från försäljningen av bolaget Sollentunafastigheter 3 AB och 295 miljoner kronor från försäljning av
exploateringsfastigheter. Resultatet exklusive realisationsvinster från försäljningar ( bolag och
fastigheter) uppgår till 274 miljoner kronor.
Resultatet på 274 miljoner kronor är bättre än årets budget som uppgår till 182 miljoner kronor.
Resultatet från Sollentuna kommun är mycket bättre än budget medan bolagens resultat sammantaget
sämre än budget.
De olika bolagens resultat före dispositioner och skatt framgår nedan.
Prognosen som gjordes i samband med delårsbokslutet per augusti uppgick till 1 255 miljoner kronor.
Den största skillnaden mot prognosen är reserveringen som har gjorts för sanering avseende
Sollentunahems fastigheter och för garantikostnader till följd av att en byggherre har gått i konkurs.
(47 mnkr)

Resultat (mkr)

Utfall 2019

Utfall 2020

Utfall 2021

Budget 2021

7

4

-1

-2

Sollentuna Energi och Miljö AB

113

91

91

90

AB Solom

-22

2

10

-8

44

67

-16

43

Sollentunafastigheter 1 AB

4

-

-

-

Sollentunafastigheter 2 AB

11

12

8

9

170

-6

-5

-8

10

-30

11

8

Sollentuna Stadshus AB

Sollentunahem AB

Sollentunafastigheter 3 AB
21)

(tom sept

Sollentuna kommunfastigheter AB
Årets resultat

Resultatet ovan avser resultat innan skatt och lämnade och mottagna koncernbidrag samt exklusive av
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resultat från försäljning av dotterbolagen
AB SOLOM redovisar ett positivt resultat innan skatt och bokslutsdispositioner som är 18 miljoner
kronor bättre än budget. Förbättringen grundar sig främst i det förändringsarbete som har genomförts i
bolaget. Effektivare bemanning och organisation inom både administrativa enheter och i driften har
bidragit till resultatet.
Sollentunahem AB redovisar ett negativt resultat före skatt och bokslutsdispositioner på -16 miljoner
kronor, årets resultat har belastats med kostnader för sanering och samt kostnader till följd av att en
byggherre har gått i konkurs.
Sollentuna Energi och Miljö AB (koncernen) redovisar ett resultat i nivå med budget. Omsättningen
för koncernen Sollentuna Energi och Miljö AB ökade med 24 procent jämfört med 2020. Den stora
ökningen av intäkter och kostnader kommer från elförsäljningen som har ökat markant pga kraftigt
ökade marknadspriser på el under året. Resultatet för verksamheterna VA och Avfall som ska bedrivas
enligt självkostnadsprincipen redovisas i bolagets omsättning

2.9.3 Utvärdering av resultat och ställning kommun (finansiell
analys)
Resultatutveckling
Resultat (mkr)

Utfall 2019

Utfall 2020

Utfall 2021

Budget 2021

957

995

1 254

1 035

-4 537

-4 963

-4 777

-4 899

-193

-360

-199

-135

-3 797

-4 328

-3 722

-3 999

3 836

3 840

4 077

3 978

-10

169

160

97

Verksamhetens resultat

29

-319

515

76

Finansnetto

27

448

20

37

Årets resultat

56

129

535

113

Verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader
Avskrivningar
Verksamhetens nettokostnader
Skatteintäkter
Generella statsbidrag och utjämning

Sollentuna kommuns resultat för 2021 överstiger budgeterad nivå med 422 miljoner kronor.
Verksamhetens intäkter har en positiv avvikelse mot budget på 219 miljoner kronor. Den stora
avvikelsen är försäljning av exploateringsfastigheter, där utfallet är 295 miljoner kronor och
kommunen inte lägger någon budget utan allt försäljning blir en positiv avvikelse. Övriga negativa
avvikelser ligger på olika kostnadsslag med mindre belopp.
Verksamhetens kostnader har också en positiv avvikelse mot budget på 122 miljoner kronor. Den
största enskilda posten är utrangering av mark och byggnader med 110 miljoner kronor.
Avskrivningar har en negativ avvikelse på 64 miljoner kronor jämfört med budget. Den stora
avvikande posten är avskrivning på finansiella anläggningstillgångar med 48 miljoner kronor. Den
posten har inte budgeterats/redovisats tidigare, då kommunen i år anpassat redovisningen gällande
finansiell leasing enligt RKR:s rekommendation R5.
Skatteintäkterna är ca 100 miljoner kronor mer än budgeterat. Slutavräkningar mot tidigare
prognostiserade reserveringar blev utfallsmässigt bättre.
Generella statsbidrag och utjämning ca 63 miljoner kronor bättre än budget. 34 miljoner kronor avser
Generella bidrag som inte budgeterats, då beslut tagits av staten efter att kommunen lagt sin budget.
Finansnettot är 17 miljoner kronor lägre än budget vilket beror på den tidigare nämnda förändringen
av redovisning av finansiell leasing. Posten för finansiell leasing är 25 miljoner kronor.
Med tanke på dessa jämförelsestörande poster i årets resultat, så kan några av de nyckeltal som
presenteras nedan bli lite missvisande jämfört med tidigare år.
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Modell för finansiell analys
Den finansiella analysen i Sollentuna utgår från den så kallade RK-modellen. I den analyseras
kommunens ekonomi ur fyra perspektiv: resultat, kapacitet, risk samt kontroll. Syftet med analysen
är att identifiera finansiella problem i kommunen och skapa en uppfattning om kommunen har god
ekonomisk hushållning idag och hur utvecklingen framåt bedöms.

2.9.3.1

Resultat

Resultat och ställning
Årets resultat och realisationsvinster

2017

2018

2019

2020

2021

Årets resultat (mkr)

207

269

56

129

535

Årets resultat exkl. realisationsvinster (mkr)

116

77

36

59

276

Årets resultat som andel av skatter,
statsbidrag och utjämning (%)

5,7

7,2

1,5

3,2

12,6

Årets resultat exkl. realisationsvinster som
andel av skatter, statsbidrag och utjämning
(%)

3,2

2,1

0,9

1,5

6,5

Sollentuna kommun redovisar 2021 ett resultat på 535 miljoner kronor, vilket är en förbättring jämfört
med 2020 med 406 miljoner kronor. Det goda resultatet förklaras ovan i punkt 2.9.3. Kommunens
resultatmål definieras som resultatet (exklusive reavinster) som andel av intäkter från skatter,
statsbidrag och utjämning och ska långsiktigt uppgå till 2,5 procent. Målet ska garantera en långsiktig
stabil finansiell utveckling och att finansieringen av dagens verksamhet inte skjuts över till kommande
generationer. Om inte målet uppnås måste den löpande verksamheten tillföras medel antingen från
tidigare uppbyggt kapital, försäljning av tillgångar eller genom lån. Intäkterna från skatter, statsbidrag
och utjämning ska räcka både till löpande kostnader och till att finansiera nya investeringar. Det
innebär ett behov av överskott i verksamheten. Detta resultat uppgick 2021 till 6,5 procent vilket
framgår av tabellen nedan. Kommunen uppfyllde därmed året mål men även det långsiktiga målet med
god marginal.
Förändringar av nettokostnader och intäkter från skatter, statsbidrag och utjämning

Kommunens intäkter från skatter, statsbidrag och utjämning ökade med 5,7 procent mellan 2020 och
2021. De egna skatteintäkterna ökade med ca 246 miljoner kronor samtidigt som Generella
statsbidragen minskade med drygt 9 miljoner kronor. Kommunens nettokostnader, exklusive
realisationsvinster, minskade med 9,5 procent. Nettokostnaderna ligger på en mer normal nivå jämfört
med föregående år som belastades av avsättningar, nedskrivningar och utrangeringar.
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Nettokostnadsandel
%

2017

2018

2019

2020

2021

Mål 2021

Verksamhetens intäkter/kostnader

93,8

94,1

94,7

100,7

89,3

94,8

Verksamhetens avskrivningar

4,2

4,6

5,0

9,0

4,7

3,3

Verksamhetens nettokostnad

98,0

98,7

99,8

109,7

94,0

98,1

Finansiella poster

-1,2

-0,8

-0,7

-11,2

-0,5

-0,9

Resultatets nettokostnadsandel

96,8

97,9

99,1

98,5

93,5

97,2

Mål nettokostnadsandel <

98,5

98,5

98,6

98,9

97,2

97,2

På lång sikt kan inte de löpande kostnaderna överstiga de löpande intäkterna utan att kommunens
ekonomi urholkas och att man äventyrar god ekonomisk hushållning. Kommunen kommer dessutom
bryta mot kommunallagens krav om ekonomi i balans. Ett sätt att mäta detta är att sätta samtliga
löpande kostnader (inklusive netto av finansiella poster) i relation till intäkterna från skatter,
statsbidrag och utjämning. Uppgår denna relation till en andel lägre än 100 har kommunen en positiv
balans mellan intäkter och kostnader. För att generera ett överskott och därmed värdesäkra det egna
kapitalet ska intäkterna överstiga kostnaderna. Sollentuna har beslutat för 2021 att överskottet ska vara
2,8 procent. Således ska nettokostnadsandelen uppgå till maximalt 97,2 procent. Kommunens
nettokostnadsandel uppgår 2021 till 93,5 procent. Avskrivningarnas andel har återgått till en mer
normal nivå jämfört med föregående år beroende på att i beloppet för år 2020 ingår nedskrivningar
med 212 miljoner kronor. De löpande avskrivningarna inkluderar i år finansiell leasing med 48
miljoner kronor, vilket är en ny post för året. Totalt sett ligger ändå avskrivningarna på 2019 års nivå,
mest beroende på att fastigheter flyttats över till kommunens fastighetsbolag. De finansiella posterna
visar ett överskott på 0,5 procent och bidrar till att finansiera verksamheten. År 2020 var detta belopp
mycket högre då en extra utdelning skedde från Sollentuna stadshus AB på 400 miljoner kronor, då
bolaget avyttrat ett fastighetsbolag under 2020.

Årets investeringar
2017

2018

2019

2020

2021

Investeringsvolym brutto, mkr

449

538

447

174

130

Investeringsvolym efter avdrag för
investeringsinkomster, mkr

440

532

432

174

124

12

14

11

4

3

176

405

238

292

166

32

315

40

0

0

144

90

198

292

166

Investeringsvolym i relation till skatteintäkter m.m.
(%)
Exploateringsutgifter
Exploateringsinkomster
Exploatering netto

Sollentuna kommuns samlade nettoinvesteringar uppgick 2021 till 124 miljoner kronor, vilket är en
minskning från 2020 med 50 miljoner kronor. Kommunens investeringar beskrivs mer under rubriken
investeringsredovisningen men en anledning till minskad investering i kommunen är att
fastighetsinvesteringar sker i kommunens fastighetsbolag, Sollentuna Kommunfastigheter AB samt att
flera projekt har under året senarelagts.

Självfinansieringsgrad
%

2017

2018

2019

2020

2021

Självfinansieringsgraden av
nettoinvesteringar

81,6

82,7

57,6

281,0

581,0

Kommunens finansieringsutrymme utgörs av årets resultat plus avskrivningar.
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Självfinansieringsgraden mäter hur stor andel som detta utrymme utgörs av nettoinvesteringarna. En
självfinansieringsgrad på 100 procent eller högre innebär att kommunen har självfinansierat samtliga
investeringar gjorda under året. Det innebär att kommunen inte behöver ta upp några nya lån och kan
placera medel för framtida bruk. Självfinansieringsgraden för 2021 års investeringar uppgår till 581
procent och innebär att kommunen fullt ut finansierade årets investeringar via den löpande
verksamheten.
Att självfinansieringsgraden är så hög beror på kombinationen av ett bra resultat för året i kombination
av relativt låga investeringar. Sett över de senaste 5 åren så är resultatet det högsta av åren samtidigt
som investeringarna är de lägsta under motsvarande tid.

2.9.3.2

Kapacitet

Soliditet
%

2017

2018

2019

2020

2021

Soliditet enligt balansräkningen

72

69

62

60

56

Soliditet inkl. pensionsförpliktelser

53

54

48

48

46

Soliditeten visar hur stor andel av tillgångarna som finansierats med eget kapital respektive extern
finansiering via lån. Enligt kommunens finansiella mål ska kommunen ha en stark långsiktig
betalningsförmåga och så långt som möjligt självfinansiera investeringarna. Soliditeten bör därför inte
understiga 60 procent.
Kommunen uppfyllde precis målet föregående år. För innevarande räkenskapsår 2021 så klarar inte
kommunen en soliditet på 60 procent då utfallet hamnar på 56 procent. Det beror dock på att
kommunen anpassat redovisningen gällande finansiell leasing, vilket innebär att fastigheter som
kommunen hyr ska omräknas som att kommunen äger dessa. Effekten blir en ökad balansomslutning
med en sänkt soliditet som följd. Om finansiella leasingen skulle exkluderas vore årets utfall 64
procent.
En tolkning av god ekonomisk hushållning är att kommunens soliditet bör vara oförändrad eller öka
över en längre period. En kraftigt sjunkande soliditet indikerar att kommunens finansiella situation
försämras. Kommunens soliditet enligt balansräkningen har minskat kontinuerligt de senaste åren.
Minskningen förklaras genom att kommunen inte fullt ut självfinansierat investeringar som legat på en
hög nivå i förhållande till vad den löpande verksamheten genererat för kassaflöde. Kommunen har
alltjämt en hög soliditet. Att under en expansiv fas inte fullt ut finansiera årets investeringar och
därmed möta en sjunkande soliditet behöver inte väcka oro. Detta gäller så länge kommunen har en
långsiktig plan hur de kommande investeringarna ska finansieras samt har kontroll över
skuldsättningen.
Inkluderas pensionsförpliktelserna som inte är upptagna på balansräkningen blir minskningen över tid
inte lika stor. Detta förklaras av att pensionsförpliktelsen minskar över tid då den årliga uppräkningen
är lägre än den årliga utbetalningen.

2.9.3.3

Risk

Kassalikviditet
Mkr

2017

2018

2019

2020

2021

Omsättningstillgångar

1 006

1 128

1 545

2285

2664

Kortfristiga skulder

839

997

1 529

2243

1990

Kassalikviditet

120

113

101

102

134

Likviditeten beskriver kommunens kortsiktiga betalningsförmåga. Den kan visas som
omsättningstillgångar i relation till kortfristiga skulder, dvs kassalikviditet. Om kassalikviditeten är
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100 procent eller högre så innebär det att kommunens kortfristiga skulder kan betalas med egna medel
utan extern upplåning. Utöver detta har kommunen tillsammans med dotterbolagen en checkkredit på
400 miljoner kronor för att möta kommunkoncernens likviditetsbehov kortsiktigt. På längre sikt krävs
andra finansieringsalternativ som extern upplåning eller motsvarande.

Utbetalning pension
Pensionsåtagandena påverkar kommunens finansiella handlingsutrymme under en lång tid framöver.
Kommunens pensionsåtagande inklusive särskild löneskatt uppgår till 1 524 miljoner kronor.
Pensioner intjänade innan 1998 redovisas som ansvarsförbindelse och inte som en skuld på
balansräkningen. När pensionen betalas ut uppstår kostnaden för kommunen. Kostnaden för
utbetalning av pensioner intjänade innan 1998 kommer enligt en prognos från kommunens
pensionsförvaltare att utvecklas enligt nedan, en stadigt sjunkande nivå av utbetalningar.

För att undvika att pensionskostnaderna tränger ut annan verksamhet har kommunfullmäktige tidigare
fastställt att om resultatet enligt balanskravet överstiger värdesäkringen av eget kapital ska medel
avsättas för att täcka pensionsförpliktelser redovisade som ansvarsförbindelser. För 2021 uppgår de
samlade medlen till 963 miljoner kronor, vilket motsvarar den pensionsskuld som är redovisad som
ansvarsförbindelse.

Kommunens borgensåtagande
Ändamål (mkr)

2017

2018

2019

2020

2021

Egna bolag

791

1211

2135

2371

2568

Föreningar

7

9

8

8

7

256

284

306

323

355

1054

1504

2449

2702

2930

Kommunalförbund
Totalt

Kommunens borgensansvar har ökat de senaste 5 åren mycket beroende på att de kommunala bolagen
ökat sin upplåning via Kommuninvest - där kommunen går in som borgenär. Risken bedöms ändå låg
att kommunen måste infria dessa borgensåtaganden, då kommunen har stor kontroll på bolagens
verksamheter och utveckling.
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2.9.3.4

Kontroll

Prognossäkerhet
Avvikelse årets utfall jämfört med prognos augusti

2019

2020

2021

Mål

Nämnderna avvikelse i mnkr

25,8

36,7

60,7

+/-

0,7

1,0

1,6

+/- 0,5

22,5

-91,1

25,5

---

Nämnderna avvikelse i %
Årets resultat exkl. realisationsvinster

Prognossäkerheten mäts som avvikelsen mellan lagd prognos i augusti jämfört med årets utfall. Målet
för nämndernas rapportering är en avvikelse som inte ska vara större än +/– 0,5 procent. Årets
prognossäkerhet nådde inte det satta målet utan har för 2021 blivit sämre mot tidigare år.
Resultatförbättringen mellan delårsbokslut och årets utfall är 61 miljoner kronor. Det är framförallt
kommunstyrelsen, vård- och omsorgsnämnden, socialnämnden och resultatenheterna som varit för
försiktiga i sina bedömningar i samband med delårsbokslutet.
Orsakerna skiljer sig åt mellan nämnderna. Faktorer som bidragit är osäkerhet med bedömning av
konsultinsatser, sjukfrånvaro, effekter av arbetet med åtgärdsplan, bedömning av nya och befintliga
statsbidragsintäkter.
För årets resultat exklusive reavinster redovisas en positiv prognosavvikelse om 25,5 miljoner kronor
vilket är en förbättring i träffsäkerhet mot föregående år.

2.10 Förväntad utveckling
Kommunala bolagen
Arbetet med en budget/plan för kommunkoncernen pågår för att kunna lyftas in i årsredovisningen
framgent. Framtida planer för Bolagskoncernen framgår i Sollentuna Stadshus AB:s årsredovisning.
Kommunen
Kommunens budget för 2022 samt plan 2023-2024 framgår nedan.
Enligt nedan så ser det ut som att balansomslutningen kommer sjunka från dagens 9,6 miljarder kronor
till ca 8,5 - 9,0 mdkr. Detta är inte riktigt sant, då det i utfallet finns med fastigheter för ca 1,1 mdkr i
form av finansiell leasing - vilket det inte finns i budget/planvärdena, då detta är en ny
redovisningsprincip from i år - där hänsyn inte togs då budget 2022 upprättades. Men slutsatsen är att
kommunens balansomslutning kommer öka med ca 0,5 mdkr under en treårs period.
Soliditeten kommer ligga runt 60 procent vilket i dagsläget är i paritet med kommunens målvärde 60
procent. Tas hänsyn till finansiell leasing så sjunker soliditeten med ca 3-5 procentenheter.
Kommunens resultatmål kommer under perioden att ligga mellan 2,5 - 3,5 procent vilket överstiger
kommunens långsiktiga resultatmål på 2,5 procent. Detta kommer uppnås genom effektivare
verksamhetsplanering samt besparingar.
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Utfall 2021

Budget
2022

Plan 2023

Plan 2024

Anläggningstillgångar

6 962

6 218

6 565

6 826

Omsättningstillgångar

2 664

2 300

2 300

2 200

Summa tillgångar

9 626

8 518

8 865

9 026

5 445

5 005

5 135

5 289

766

930

870

880

Långfristiga skulder

1 425

100

200

100

Kortfristiga skulder

1 990

2 483

2 660

2 757

Summa eget kapital, avsättningar och skulder

9 626

8 518

8 865

9 026

56

59

58

59

Utfall 2021

Budget
2022

Plan 2023

Plan 2024

1 254

970

980

990

-4 777

-5 026

-5 059

-5 130

-199

-130

-145

-160

-3 722

-4 186

-4 224

-4 300

4 077

4 227

4 358

4 525

160

21

-46

-111

50

50

50

50

Finansiella kostnader

-30

-7

-9

-9

Årets resultat

535

105

129

155

Resultat mål (%)

2,8

2,5

3,0

3,5

Tillgångar

Eget kapital, avsättningar och skulder
Eget kapital
Avsättningar

Soliditet (%)

Verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader
Avskrivningar
Verksamhetens nettokostnader
Skatteintäkter
Generella statsbidrag, utjämning, kommunal
fastighetsavgift och avräkning
Finansiella intäkter

2.10.1 Kända framtida förhållanden
Bolagen
Sollentunahem har under de senaste åren satsat alltmer på nyproduktion och den utvecklingen kommer
att fortsätta. Byggmarknaden är fortfarande stark och tillgången på mark är starkt begränsad, men
amorteringskrav och plötslig nedgång på ägandemarknaden kan medföra en bättre balans, om än med
större osäkerhet i analys av marknadens utveckling.
Den höga utbyggnadstakten i kommunen vilket för Sollentuna Energi och Miljö AB innebär stora
planerade investeringsvolymerna. Bolaget kommer fortsatt att investera in Väsjöområdet men de
kommande åren kommer även investeringar i Södra Häggvik att bli väsentliga.
AB SOLOM:s fortsatta fokus på att behålla ett långsiktigt och hållbart resultat kommer att spegla
nästa års verksamhet. Det fortsatta arbetet inom äldreomsorgen kommer att fokusera på att behålla
debiteringsgrad och öka volymen. Inom LSS kommer fokus att ligga på tillväxt, samt att fortsätta
arbetet med att behålla en optimal bemanning och schemaläggning. I effektiviseringsarbetet ingår även
att fortsätta se över och anpassa stabsorganisationen till verksamhetens behov.
Under 2021 har ett förslag avseende en förändrad roll för AB SOLOM har presenterats och beslutats
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av Kommunstyrelsen. Det innebär att AB SOLOMs verksamhet kommer att konkurrensutsättas på lika
villkor som övriga utförare. Ett slutligt beslut kommer att tas i kommunfullmäktige under början av
2022.
Kommunen
De ekonomiska förutsättningarna som kommer påverka kommunen (och de kommunala bolagen)
beskrivs under kapitel 2.3.1 Ekonomiska förutsättningar.

2.10.2 Risker och osäkerhetsfaktorer
Kommunkoncernen
Invasionen av Ukraina - hur kommer det att påverka kommunen och dess bolag? För ca två år sedan
hade kommunen en annan stor händelse att beakta i samband med att årsredovisningen skulle
upprättas. Det var Covid19-pandemin som vi nu börjar se slutet av som påverkat kommunens
verksamhet under två års tid. Nu ställer vi oss frågan hur denna nya kris kommer påverka kommunen
och dess innevånare. Sveriges kommuner och regioner SKR har i början av mars kommenterat denna
situation och eventuella effekter som kan uppstå för kommuner och regioner. Några av dessa berörs
nedan:






Inflation och bristvaror - påverkar energipriser och vissa livsmedel som direkt kommer
påverka kommunens verksamhet i form av höjda priser.
Skatteintäkter - kommer inte att påverka så mycket på kort sikt..
Högre räntekostnader - påverkas av den ökande inflationen. Påverkar kommunen men kanske i
dagsläget främst bolagen beroende på lånestrukturen, där kommunen inte har lån men bolagen
ca 2,5 miljarder kronor.
Försämrat finansnetto - som kan uppvägas till viss del för de kommuner som har energibolag
- där avkastningen kan öka om energipriserna ökar.
Flyktingmottagande - kommer på något sätt att innebära kostnader för kommunerna. Staten
kommer dock finansiera delar av detta.

Hur detta kommer påverka kommunen i form av ökade kostnader är i dagsläget omöjligt att förutse,
samt hur länge det kan påverka verksamheten för kommunen framöver.
Bolagen
Elnätsverksamheten är ett reglerat naturligt monopol. På grund av detta regleras den tillåtna intäkten i
en så kallad intäktsram. Den tillåtna intäktsramen beslutas i förväg för en fyraårsperiod av
Energimarknadsinspektionen. Den beslutade intäktsramarna för åren 2020-23 är överklagad av
branschen i domstol och för närvarande pågår domstolsprocesser.
Sollentuna Energi och Miljö AB och Sollentunahem AB säkrar delar av sina lån genom så kallade
ränteswappar. På liknande sätt säkrar Sollentuna Elhandel AB försäljningen av fastprisavtal till
slutkunder genom så kallade el-terminer.
Räntenivån är mycket låg. De nya regler för begränsade ränteavdrag som infördes 2019 kan komma att
påverka framförallt fastighetsbolagens skattesituation framöver. Hur finansieringen av kommande
nyproduktion löses blir därför extra viktigt för bolaget och kommunkoncernen där samarbete och
gemensam strategi blir avgörande.
AB SOLOM agerar på en begränsad marknad såväl geografiskt som tjänstemässigt. Detta håller
förvisso bolagets riskexponering på en förhållandevis låg nivå, men begränsar samtidigt också
möjligheterna. Bolagets verksamhet och framgång vilar på ett kontinuerligt tillflöde av kompetent
personal
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3 Resultaträkning
Kommunal
koncern
Belopp i mkr

Kommun

Not

2021

2020

2021

2020

Verksamhetens intäkter

3

2 544

2 113

1 254

995

Verksamhetens kostnader

4

-5 784

-5 636

-4 777

-4 963

Avskrivningar

5

-412

-563

-199

-360

-3 652

-4 086

-3 722

-4 328

Verksamhetens nettokostnader
Skatteintäkter

6

4 077

3 840

4 077

3 840

Generella statsbidrag och utjämning

7

160

169

160

169

585

-77

515

-319

Verksamhetens resultat
Finansiella intäkter

8

667

696

50

452

Finansiella kostnader

9

-26

-23

-30

-4

1 226

596

535

129

0

0

0

0

1 226

596

535

129

Resultat efter finansiella poster
Extraordinära poster
Årets resultat
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4 Balansräkning
Kommunal
koncern
Belopp i mkr

Kommun

Not

2021

2020

2021

2020

10

9

2

-

-

Mark, byggnader och tekniska anläggningar

11

9 037

8 757

3 726

2 320

Maskiner och inventarier

12

128

131

56

62

Övriga materiella anläggningstillgångar

13

1 668

1 549

869

1 113

10 833

10 437

4 651

3 495

311

311

2 311

2 305

Summa Anläggningstillgångar

11 153

10 750

6 962

5 800

Bidrag till statlig infrastruktur

-

-

-

-

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar

Summa materiella anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar

14

Omsättningstillgångar
Förråd och exploateringsfastigheter

15

382

194

380

192

Fordringar

16

626

575

329

828

-

-

-

-

1 980

1 292

1 955

1 265

2 988

2 061

2 664

2 285

14 141

12 811

9 626

8 085

1 226

596

535

129

-

-

-

-

Övrigt eget kapital

7 614

6 977

4 910

4 740

Summa eget kapital

8 840

7 574

5 445

4 869

Kortfristiga placeringar
Kassa och bank

17

Summa Omsättningstillgångar
Summa Tillgångar

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER
Eget Kapital

18

Årets resultat
Resultatutjämningsreserv

Avsättningar
Avsättning för pensioner och liknande förpliktelser

19

602

532

561

491

Andra avsättningar

20

620

557

205

207

1 222

1 089

766

698

Summa Avsättningar

Skulder
Långfristiga skulder

21

2 966

2 641

1 425

275

Kortfristiga skulder

22

1 113

1 508

1 990

2 243

4 079

4 149

3 415

2 518

Summa skulder
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Summa eget kapital, avsättningar och skulder

14 141

12 811

9 626

8 085

23

118

1 113

-

-

Pensionsförpliktelser som inte har upptagits bland skulderna eller
avsättningarna

24

967

999

963

982

Övriga ansvarsförbindelser

25

363

331

2 930

2 702

1 330

1 330

3 893

3 684

PANTER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER

Panter och därmed jämförliga säkerheter

Ansvarsförbindelser

Summa ansvarsförbindelser
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5 Kassaflödesanalys
Kommunal
koncern
Belopp i mkr

Not

Kommun

2021

2020

2021

2020

4 083

4 070

4 083

4 070

9

9

450

50

2 058

2 170

1 023

951

-5 443

-5 473

-4 579

-4 230

Utbetalningar av räntor

-15

-18

-1

-

Betalad skatt

-34

-34

-

-

Kassaflöde från den löpande verksamheten

658

724

975

841

Investering i immateriella anläggningstillgångar

2

-

-

-

Försäljning av immateriella anläggningstillgångar

-

-

-

-

-851

-1 104

-193

-463

64

75

64

75

-297

-11

-297

-11

321

-

321

-

32

58

26

681

-

-

-

-

866

761

-

2

-7

-

-7

-603

7

32

1

2

133

-189

-85

-317

100

100

-

-

-

-

-

-

Amortering av långfristiga skulder

-203

-431

-200

-200

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

-103

-331

-200

-200

-

-

-

-

688

203

690

324

Likvida medel vid årets början

1 292

1 089

1 265

941

Likvida medel vid årets slut

1 980

1 292

1 955

1 265

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN
Inbetalade skatter, fastighetsavgift, utjämning mm
Inbetalningar av räntor och utdelningar
Övriga inbetalningar för den löpande verksamheten
Utbetalningar till anställda och leverantörer

INVESTERINGSVERKSAMHETEN

Investering i materiella anläggningstillgångar
Inbetalade gatukostnadsersättningar
Utgifter i exploateringsprojekt
Exploateringsinkomster
Försäljning av materiella anläggningstillgångar
Investering i kommunkoncernföretag
Försäljning av kommunkoncernföretag
Förvärv av finansiella tillgångar
Avyttring av finansiella tillgångar
Kassaflöde från investeringsverksamheten

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN
Nyupptagna lån
Amortering av skulder för finansiell leasing

BIDRAG TILL INFRASTRUKTUR
Utbetalning av bidrag till infrastruktur

Årets kassaflöde
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6 Noter
Följande noter redovisas till de finansiella rapporterna.
Not 1 Redovisningsprinciper
Not 2 Uppskattningar och bedömningar
Not 3-9 Resultaträkning
Not 10-27 Balansräkning
Not 28 Leasing
Not 29 Upplysningar om upprättade särredovisningar
Not 30 Upplysningar om kostnader för räkenskapsrevision

6.1 Not 1 Redovisningsprinciper
Allmänt
Sollentuna kommun har upprättat årsredovisningen i enlighet med Lag (2018:597) om kommunal
bokföring och redovisning (LKBR) samt rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning
(RKR) med följande undantag i rekommendationerna:
R14 Drift- och investeringsredovisning







Driftsredovisningen är inte anpassad fullt ut avseende bruttoredovisning av intäkter och
kostnader, utan de nettoredovisas gällande föregående år.
Sambandet mellan driftredovisningen resultat och resultaträkningens poster "verksamhetens
intäkter" och "Verksamhetens kostnader" jämförs inte på denna nivå, utan på resultatnivå
"Årets resultat. Orsaken är att driftrapporten inte har den uppbyggnaden utifrån
förvaltningarnas budget, utan måste inför kommande år anpassas till gällande
rekommendationer.
Driftrapportens uppbyggnad är utifrån Verksamheterna där redovisningen inkluderar interna
transaktioner, avskrivningar samt generella bidrag som är riktade mot förvaltningar i vissa fall.
Exploateringsverksamheten redovisas inte i nämndernas resultat liksom reavinster/förluster.
Investeringsredovisningen visar endast projekt som är fleråriga och avslutats under året.
Investeringsredovisningens samband till kassaflödesrapporten saknas.

Förvaltningsberättelsen saknar ibland uppgifter gällande kommunkoncernen som helhet främst
beroende på att det inte budgeterats/satts mål på den nivån utan mer på de olika enheterna.

Sammanställd redovisning
Sollentuna kommuns sammanställda redovisning har upprättats enligt lagen om kommunal
redovisning och rekommendation från rådet för kommunal redovisning. I koncernbokslutet ingår de
bolag eller kommunalförbund där kommunen innehar en röstandel över 20 procent. I koncernen ingår,
moderbolaget Sollentuna Stadshus AB (100 %), med dotterbolag samt kommunalförbundet
Brandkåren Attunda (21,5 %) . Sammanställningen har skett enligt förvärvsmetoden med proportionell
konsolidering. Obeskattade reserver har efter avdrag av latent skatt förts till koncernens egna kapital.
Dotterbolagens årsredovisningar är upprättade enligt regelverket K3. Regelverket K3 innebär bland
annat att bolagens anläggningstillgångar skrivs av med komponentavskrivning.
Sollentuna energi och miljö AB redovisar från och med 2014 överskott för verksamheterna VA och
renhållning som en skuld. Verksamheterna bedrivs enligt självkostnadsprincipen och ska över tid
redovisa ett noll resultat.
Rättning av fel
Förutbetalda VA-Anläggningsavgifter
Erhållna anläggningsavgifter periodiseras till 90 % över 50 år. Tidigare har dessa periodiserade
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intäkter varit felaktigt redovisade som förutbetalda intäkter under kortfristiga skulder. Från och med i
år redovisas de periodiserade intäkterna som överstiger 1 år som långfristiga avsättningar.
Jämförelsetalen för 2020 har även justerats.
Kostnadsföring av utgifter i tidigt skede
Sollentuna Energi och Miljö AB har tidigare felaktigt redovisat utgifter i tidigt skede för planering och
förstudier i anläggningsprojekt som pågående arbeten i balansräkning. Från och med i år kostnadsförs
dessa kostnader löpande. I den ingående balansen för 2021 uppgår dessa utgifter till 16,4 miljoner
kronor varav 13,1 miljoner kronor avser VA och resterade 3,3 miljoner kronor avser Elnät, Stadsnät
och fjärrvärme.
Denna rättning har redovisningsmässigt skett genom att den ingående balansen på pågående arbeten
och maskiner och andra tekniska anläggningar har justerats med -16,4 Mkr och ingående balansen för
skulden till VA och avfallskollektivet samt balanserad vinst har justerats med motsvarande belopp.
Redovisning av rättning av fel VA
Rättning av fel har skett genom att beloppet reducerat den ingående kortfristiga och långfristiga
skulden 2021 till VA och avfallskollektivet enligt nedan.
Skulden 2021 till VA och avfallskollektivet
Redovisad kort och långfristig skuld 2020-12-31 till VA och
avfallskollektivet enligt fastställd balansräkning
Rättning av fel
Utgående balans 2020-12-31 efter rättelse av fel

(tkr)
14 097
-13 113
984

Redovisning av rättning av fel avseende Elnät, Stadsnät och fjärrvärme.
Rättning av fel genom att beloppet på 3 259 tusen kronor reducerat den ingående balansen för
balanserad vinst inom eget kapital
Uppskjuten skatteskuld
Koncernen redovisar uppskjuten skatt på temporära skillnader som uppstår mellan bokförda värden
och skattemässiga värden för tillgångar och skulder samt på skattemässiga avdrag och underskott. För
övervärden på förvärvade fastigheter hänförliga till tidigare fusioner (fusionsövervärden), har
uppskjuten skatt ej redovisats i tidigare årsredovisningar. Vilket bör ske enligt Bokföringsnämndens
allmänna rekommendationer (BFNAR) 2012:1.
Rättelsen innebär att uppskjuten skatt på fusionsövervärden nu redovisas och medför att
jämförelsetalen för 2020 har räknats om enligt nedan:
Uppskjuten skatteskuld (tkr)
Utgående balans 1 januari 2020 enligt fastställd balansräkning för år 2020

2020
258 000

Rättelse av uppskjuten skatt hänförlig till perioder före 1 januari 2020

43 210

Förändring av uppskjuten skatteskuld under år 2020

-5 428

Utgående balans 2020-12-31 efter rättelse av fel

295 782

Rättelsens effekter på eget kapital och årets resultat 2020 (tkr)
Periodens resultat (tkr)
Enligt fastställd resultaträkning 2020
Justerad förändring av uppskjuten skatt under år 2020
Periodens resultat efter rättelse av fel
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Justering av eget kapital 2020 (tkr)
Utgående balans 1 januari 2020 enligt fastställd balansräkning för år 2020
Rättelse av uppskjuten skatt hänförlig perioder före 1 januari 2020
Felaktigt redovisade utgifter i tidigt skede för planering och förstudier i
anläggningsprojekt
Justering årets resultat 2020
Utgående balans 2020-12-31 efter rättelse av fel

7 614 658
-43 210
-3 259
5 428
7 573 617

Intäkter
Skatteintäkter
Skatteintäkterna beräknas enligt följande:




Preliminära månatliga skatteinbetalningar under 2021
En prognos från SKR avseende slutavräkning 2021.
Slutavräkning 2020 enligt det slutliga taxeringsutfallet.

Kostnader
Personalkostnader
Lönekostnader för timanställda, kostnad för övertid, fyllnadstid, obekväm arbetstid och jour bokförs
med en månads eftersläpning, vilket innebär att lönekostnader avseende december månad bokförs i
januari nästkommande år. En uppskattad skuld är uppbokad i samband med bokslutet.
Avskrivningar
Immateriell anläggningstillgång
Enligt 7 kap. 3 § första stycket LKBR ska anläggningstillgångar med begränsad nyttjandeperiod
skrivas av systematiskt över denna period. Av andra stycket samma paragraf framgår att
nyttjandeperioden för en immateriell anläggningstillgång ska anses uppgå till högst fem år, om inte en
annan längre tid med rimlig grad av säkerhet kan fastställas.
Avskrivningstid för goodwill är fastställd utifrån bedömda avtalstider vilka sammantaget överstiger
ÅRL:s riktlinje om fem års nyttjandeperiod. Antaganden är gjorda i enlighet med BFNAR 2012:1 och
ÅRL:s avskrivningsregler avseende immateriella anläggningstillgångar.
Följande avskrivningstider tillämpas:
System 5 år
Goodwill 7 år
Materiella anläggningstillgångar
Avskrivning av materiella anläggningar görs för den beräknande nyttjandeperioden med linjär
avskrivning baserat på anskaffningsvärdet exklusive eventuellt restvärde. Anskaffningsvärdet skrivs
av månadsvis efter bedömd ekonomisk livslängd med början månaden efter att tillgången är
färdigställd. Omprövning av nyttjandeperioder sker löpande om det finns omständigheter som pekar
på att det finns behov av det. Detta innebär lika stora avskrivningsbelopp varje år. Tillgångar i form av
mark, konst och pågående arbeten görs det inga avskrivningar på. Byggnader, gator, vägar och parker
delas in i komponenter med olika avskrivningstider från 3 - 100 år beroende på komponent. Maskiner
och inventarier skrivs av mellan 3-25 år.
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Tillgångar
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Posten består av upparbetade systemkostnader hos AB SOLOM samt egenupparbetade system hos
Sollentuna Energi och Miljö AB. Sollentuna Energi och Miljö AB tillämpar den s k
”aktiveringsmodellen” avseende internt upparbetade immateriella anläggningstillgångar. Metoden
innebär att samtliga utgifter som uppfyller kriterierna i K3 aktiveras som immateriell
anläggningstillgång och skrivs av under tillgångens beräknade nyttjandeperiod.
Materiella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar har upptagits till ett anskaffningsvärde bestående av
investeringsutgifter minus investeringsbidrag samt minskat med årliga avskrivningar. Inköp över
40 000 kronor aktiveras som anläggningstillgång. För många objekt saknas ett marknadsvärde (vägar,
parker etc.). Värdet ligger i stället i nyttan för verksamheten. De samlade tillgångarnas marknadsvärde
är svårbedömt.

Skulder
Avsättningar
En avsättning är en skuld som är oviss vad det gäller förfallodatum eller belopp. Det ska finnas en
befintlig förpliktelse som en följd av inträffade händelser och det ska vara troligt att det krävs ett
utflöde av resurser samt att en tillförlitlig uppskattning kan göras av beloppet.
Pensionsskulden
Pensionsskulden är den beräknade framtida skuld som kommunen har till arbetstagare. Skulden
redovisas enligt den så kallade ”blandmodellen”. Den samlade pensionsskulden finns dels under
avsättningar för pensioner och dels som en ansvarsförbindelse i balansräkningen. Pensioner intjänade
före 1998 redovisas som ansvarsförbindelser. Pensionsutfästelser enligt visstidsförordnanden eller
omställningsstöd till förtroendevalda enligt pensionsreglemente redovisas som ansvarsförbindelser
innan beslut om utbetalning. När beslut om utbetalning tagits redovisas skulden som avsättning.
Förmånsbestämd ålderspension intjänad efter 1998 redovisas som avsättning. Den avgiftsbestämda
ålderspensionen som ska utbetalas nästa år redovisas som en kostnad i resultaträkningen och är
upptagen som kortfristig skuld i balansräkningen. Löneskatt ingår i pensionsskulden med 24,26
procent på pensionskostnaderna.

Kassaflödesanalys
Kassaflödesanalysen upprättas enligt direkt metod. Det redovisade kassaflödet omfattar endast
transaktioner som medför in- eller utbetalningar. Som likvida medel klassificeras, förutom kassa- och
banktillgodohavanden, kortfristiga finansiella placeringar som dels är utsatta för endast en obetydlig
risk för värdefluktuationer, dels handlas på en öppen marknad till kända belopp eller har en kortare
återstående löptid än tre månader från anskaffningstidpunkten.

6.2 Not 2 Uppskattningar och bedömningar
Uppskattningar och bedömningar har gjorts på följande områden:



Kundfordringar - reserverade kundförluster har gjorts för förfallna kundfordringar som är
äldre än 90 dagar.
Avsättningar - dessa beskrivs under noten för avsättningar.
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6.3 Not 3-9 Resultaträkning
Not 3 Verksamhetens intäkter
Kommunal
koncern
Belopp i mkr

Kommun

2021

2020

2021

2020

Taxor och avgifter

217

212

217

208

Hyror och arrenden

598

605

135

124

Försäljning av el, fjärrvärme, VA

712

554

Statliga bidrag

235

212

235

212

Övriga bidrag

146

146

146

146

Försäljning av verksamhet och konsulttjänster

269

253

215

221

72

70

10

6

295

55

295

55

Reavinster verksamhetsfastigheter

1

6

1

23

Summa Verksamhetens intäkter

2 544

2 113

1 254

995

Övriga intäkter
Försäljning exploateringsfastigheter

Not 4 Verksamhetens kostnader
Kommunal
koncern

Kommun

Belopp i mkr

2021

2020

2021

2020

Lämnade bidrag

-121

-113

-121

-113

Köp av huvudverksamhet

-1 752

-1 714

-2 024

-2 038

Personalkostnader exklusive pensionskostnader

-2 024

-2 042

-1 603

-1 572

Pensionsutbetalning och pensionsskuldsökning

-224

-158

-188

-153

-24

-45

-180

-226

Fastighets- och entreprenadkostnader

-392

-351

-99

-240

Bränsle, energi och vatten

-550

-389

-44

-32

Övriga kostnader

-552

-552

-407

-397

-34

-53

-

-

-

-2

-

-2

-1

-2

-1

-2

-110

-188

-110

-188

-

-27

-

-

-5 784

-5 636

-4 777

-4 963

Lokal och markhyror

Skatter
Utrangering av maskiner och inventarier
Reaförluster av verksamhetsfastigheter
Utrangering av mark/byggnad och teknisk anläggning
Korrigering föregående år
Summa verksamhetens kostnader
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Not 5 Avskrivningar
Kommunal
koncern
Belopp i mkr

Kommun

2021

2020

2021

2020

-2

-2

0

0

-350

-346

-126

-130

Finansiell leasing

-16

-

-48

-

Maskiner och inventarier

-34

-29

-21

-18

Nedskrivningar

-10

-218

-4

-212

-

32

-

-

-412

-563

-199

-360

Immateriella tillgångar
Byggnader och tekniska anläggningar

Korrigering föregående år
Summa avskrivningar

Not 6 Skatteintäkter
Kommunal
koncern

Kommun

Belopp i mkr

2021

2020

2021

2020

Preliminära skatteintäkter

3 980

3 911

3 980

3 911

Slutavräkning 2021

85

-

85

-

Slutavräkning 2020

12

-52

12

-52

Slutavräkning 2019

-

-19

-

-19

4 077

3 840

4 077

3 840

Summa skatteintäkter

Not 7 Generella statsbidrag och utjämning
Kommunal
koncern
Belopp i mkr

Kommun

2021

2020

2021

2020

-

4

-

4

Regleringsbidrag

220

75

220

75

Kostnadsutjämningsbidrag

202

191

202

191

Kommunal fastighetsavgift

122

119

122

119

34

153

34

153

-356

-319

-356

-319

LSS utjämning

-62

-54

-62

-54

Summa generella statsbidrag och utjämning

160

169

160

169

Införandebidrag

Generella bidrag
Inkomstutjämningsavgift
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Not 8 Finansiella intäkter
Kommunal
koncern
Belopp i mkr

Kommun

2021

2020

2021

2020

657

686

-

2

Utdelningar från koncernföretag

-

-

28

428

Utdelningar på aktier och andelar

2

3

2

3

Resultat från andelar i intresseföretag

1

0

-

-

Ränteintäkter från dotterbolag/intresseföretag

5

6

13

13

Övriga finansiella intäkter

2

1

7

6

667

696

50

452

Resultat från försäljning/likvidering av bolag

Summa finansiella intäkter

Not 9 Finansiella kostnader
Kommunal
koncern
Belopp i mkr

Kommun

2021

2020

2021

2020

Räntekostnad på finansiell leasing

-6

-

-25

-

Räntekostnader på pensioner

-4

-4

-4

-3

Övriga räntekostnader

-15

-19

-1

-1

Summa finansiella kostnader

-26

-23

-30

-4

Från och med 2021 redovisar kommunen sina sex största hyresavtal enligt rekommendation 5 om
leasing från Rådet för kommunal redovisning (RKR) . Rekommendationen innebär att hyrda
fastigheter där kommunen har ett långsiktigt åtagande ska redovisas på samma sätt som om
kommunen själv äger fastigheten och skulle ha finansierat fastighet med lån. Hyreskostnaden minskas
och ersätts med avskrivningar och räntekostnader.
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6.4 Not 10-27 Balansräkning
Not 10 Immateriella anläggningstillgångar
Kommunal
koncern
Belopp i mkr

Kommun

2021

2020

2021

2020

17

17

-

-

Nyanskaffningar

2

0

-

-

Omklassificering

7
26

17

-

-

-15

-13

-

-

-2

-2

-

-

-17

-15

-

-

Summa

9

2

-

-

Bedömd genomsnittlig nyttjandeperiod

5

5

-

-

Ingående anskaffningsvärde

Utgående anskaffningsvärde

Ingående ackumulerade avskrivningar
Årets avskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar

Posten består av förvärvade IT system (0,5 mkr) hos AB SOLOM samt egentillverkade system (1,4
mkr) hos Sollentuna Energi och Miljö AB. Sollentuna Energi och Miljö AB tillämpar den s k
”aktiveringsmodellen” avseende internt upparbetade immateriella anläggningstillgångar. Metoden
innebär att samtliga utgifter som uppfyller kriterierna i K3 aktiveras som immateriell
anläggningstillgång och skrivs av under tillgångens beräknade nyttjandeperiod.

Not 11 Mark, byggnader och tekniska anläggningar
Kommunal
koncern
Belopp i mkr

Kommun

2021

2020

2021

2020

13 304

11 757

3 851

4 656

93

109

53

30

576

1 914

352

197

Årets försäljning

-350

-197

-2

-771

Årets utrangering

-46

-268

-30

-257

Omklassificering

-9

-4

0

-3

-1

0

-1

Ingående anskaffningsvärde
Årets nyanskaffning
Överfört från pågående nyanläggning

Omklassificering till eget kapital
Utgående anskaffningsvärde

13 568

13 310

4 224

3 851

Ingående ackumulerade avskrivningar

-4 368

-4 243

-1 514

-1 675

Årets avskrivning

-352

-346

-125

-129

Årets försäljning

148

109

0

205

Årets utrangering

15

96

14

84

Omklassificering

-3

9

0

1

-4 560

-4 375

-1 625

-1 514

-178

-162

-17

0

Utgående ackumulerade avskrivningar

Ingående nedskrivningar
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Årets nedskrivning
Utgående nedskrivning

-11

-16

-3

-17

-188

-178

-20

-17

-

-

Ingående finansiell leasing
Årets anskaffning finansiell leasing

233

1 195

-

Årets avskrivning

-16

-48

-

Utgående finansiell leasing

217

1 147

-

Summa

9 037

8 758

3 726

2 320

540

567

159

165

* Varav exploateringsfastigheter

22

24

22

24

* Varav kulturfastigheter

50

51

50

51

3 711

3 396

1 359

1 387

217

0

1 147

0

1 996

2 574

0

0

936

637

936

637

* Varav tekniska anläggningar

1 565

1 508

53

56

Summa

9 037

8 758

3 726

2 320

25

25

21

18

* Varav mark

* Varav verksamhetsfastigheter
* Varav finansiell leasing
* Varav affärsfastigheter (bolag)
* Varav gator, parker, naturreservat

Bedömd genomsnittlig nyttjandeperiod

Not 12 Maskiner och inventarier
Kommunal
koncern
Belopp i mkr
Ingående anskaffningsvärde
Årets nyanskaffning

2021

2020

2021

2020

396

369

214

218

11

18

3

3

-

0

0

5

-1

0

-5

28

28

28

20

-40

-25

-35

-22

7

-

-

403

396

210

214

-264

-244

-152

-154

2

-10

0

0

23

21

21

20

-35

-29

-23

-18

-3

-

-

-274

-265

-154

-152

128

131

56

62

5

5

11

12

Årets försäljning
Omklassificering
Överfört från pågående nyanläggning
Årets Utrangering
Diff IB
Utgående anskaffningsvärde

Ingående ackumulerade avskrivningar
Omföringar
Utrangeringar
Årets avskrivningar och nedskrivningar
Diff IB
Utgående ackumulerade avskrivningar

Summa
Bedömd genomsnittlig nyttjandeperiod
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Not 13 Övriga materiella anläggningstillgångar
Kommunal
koncern

Kommun

Belopp i mkr

2021

2020

2021

2020

Ingående anskaffningsvärde pågående arbete:

1 549

2 748

1 113

1 140

769

977

160

430

Årets försäljning

-7

0

-7

-39

Årets utrangering

-20

-18

-20

-15

-614

-1 952

-377

-217

-9

-5

0

0

Nedskrivning

-

-186

0

-186

Korrigering föregående år

-

-15

-

-

1 668

1 549

869

1 113

Årets nyanskaffning

Omföring till färdiga byggnader och anläggningar
Omklassificering

Summa

Not 14 Finansiella anläggningstillgångar
Kommunal
koncern
Belopp i mkr

Kommun

2021

2020

2021

2020

Aktier i dotterbolag

-

-

540

540

Aktier i övriga bolag

7

8

7

7

94

87

70

63

-

-

1 671

1 671

163

168

3

4

Bostadsrätter

20

20

20

20

Uppskjuten skattefordran

27

29

-

-

311

311

2 311

2 305

Andelar
Fordran Dotterbolag
Övriga långfristiga fordringar

Summa

Not 15 Förråd och exploateringsfastigheter
Kommunal
koncern
Belopp i mkr

Kommun

2021

2020

2021

2020

Förråd/Beredskapslager

2

3

-

1

Exploateringsfastigheter

380

191

380

191

Summa

382

194

380

192

Not 16 Fordringar
Kommunal
koncern
Belopp i mkr
Kundfordringar
Fordran dotterbolag
Diverse kortfristiga fordringar
Momsfordringar
Förutbetalda leverantörsfakturor
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Kommun

2021

2020

2021

2020

77

103

59

150

-

-

-

413

215

135

31

40

50

62

50

62

0

56

0

56
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Upplupna intäkter
Upplupna skatteintäkter och fastighetsavgift
Förutbetalda kostnader
Summa

77

78

13

9

155

64

155

64

51

77

21

34

626

575

329

828

Not 17 Kassa och bank
Kommunal
koncern
Belopp i mkr
Koncernkonto - kommunens andel
Koncernkonto dotterbolagens andel
Övriga konton
Summa

Kommun

2021

2020

2021

2020

578

149

578

149

1 377

1 116

1 377

1 116

25

27

0

0

1 980

1 292

1 955

1 265

Not 18 Eget kapital
Kommunal
koncern

Kommun

Belopp i mkr

2021

2020

2021

2020

Ingående eget kapital 2021-01-01

7 574

6 873

4 869

4 589

40

151

40

151

-

-46

1

-

Årets resultat

1 226

596

535

129

Summa utgående eget kapital 2021-12-31

8 840

7 574

5 445

4 869

Justering eget kapital - anpassning till ny redovisningslag.
Rättning av fel

Not 19 Avsättning för pensioner och liknande förpliktelser
Kommunal
koncern
Belopp i mkr

Kommun

2021

2020

2021

2020

535

457

535

457

31

30

1

1

1

2

1

2

Pensioner till förtroendevalda (från 65 år)

24

31

24

31

Pensioner intjänande innan 2001 hos Sollentuna Energi och Miljö AB

11

12

-

-

602

532

561

491

Förmånsbestämd ålderspension
Pensioner brandmän
Garanti och visstidspension

Summa

Not 20 Andra avsättningar
Kommunal
koncern
Belopp i mkr

Kommun

2021

2020

2021

2020

69

69

69

69

165

154

83

38

136

138

Uppskjuten skatt

303

296

-

-

Summa

620

557

205

207

Deposition Stockholm Ström
VA Anläggningsavgifter ( omklassificerat från kortfristig fordran)
Övriga avsättningar
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VA-anläggningar (anslutningsavgifter) redovisas enligt följande:
Anläggningsavgifterna (intäkterna) periodiseras över den planmässiga avskrivningstiden för
ledningsnätet (50 år). Det år som anläggningen tas i bruk, bokas dock 10 % av anläggningsavgiften
som en engångsavgift för täckande av merkostnader som projektering och projektledning. Fr om i år
redovisas de periodiserade intäkterna som överstiger 1 år som långfristig bland avsättningar.
Jämförelsetalen för 2020 har även justerats.

Not 21 Långfristiga skulder
Kommunal
koncern

Kommun

Belopp i mkr

2021

2020

2021

2020

Skulder till kreditinstitut

2 560

2 662

-

200

Varav kortfristig

-100

-300

-

-200

Finansiell leasing

222

-

1 154

-

Gatukostnadsersättningar

232

204

232

204

Statliga investeringsbidrag

27

66

27

66

Övriga skulder

25

10

12

5

2 966

2 641

1 425

275

Summa

Skulder till kreditinstitut
Koncernens genomsnittliga upplåningsränta ligger på 0,30 % och den genomsnittliga
räntebindningstiden är 2,31 år.
För en del av koncernens lån används ränteswappar för att säkra risken av ränteförändringar.
Instrumentens nominella värde uppgår till 260 miljoner kronor medan marknadsvärdet uppgår till
minus 6 miljoner kronor.

Not 22 Kortfristiga skulder
Kommunal
koncern
Belopp i mkr
Skuld till kreditinstitut som förfaller inom ett år

Kommun

2021

2020

2021

2020

100

300

-

200

1 377

1 116

Kortfristig skuld till koncernföretag
Leverantörsskulder
Moms och särskilda punktskatter
Personalens skatter, avgifter och löneavdrag
Övriga kortfristiga skulder
Förbetalda skatteintäkter
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Summa

310

326

173

285

3

10

3

10

54

58

54

58

122

143

43

45

40

102

40

102

484

569

300

427

1 113

1 508

1 990

2 243

VA-anläggningar (anslutningsavgifter) redovisas enligt följande:
Anläggningsavgifterna (intäkterna) periodiseras över den planmässiga avskrivningstiden för
ledningsnätet (50 år). Det år som anläggningen tas i bruk, bokas dock 10 % av anläggningsavgiften
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som en engångsavgift för täckande av merkostnader som projektering och projektledning.

Not 23 Panter och därmed jämförliga säkerheter
Kommunal
koncern
Belopp i mkr

Kommun

2021

2020

2021

2020

-

994

-

-

Kapitallöfte B2 KB

118

119

-

-

Summa

118

1 113

-

-

Fastighetsinteckningar

Not 24 Pensionsförpliktelser som inte har upptagits bland skulderna eller
avsättningarna
Kommunal
koncern
Belopp i mkr

Kommun

2021

2020

2021

2020

961

990

957

973

KPA - åtagande politiker (innan 65 år)

4

7

4

7

Särskild avtalspension inom räddningstjänsten

2

2

2

2

967

999

963

982

KPA - pensioner intjänade för 1998 (inkl löneskatt)

Summa

Not 25 Övriga ansvarsförbindelser
Kommunal
koncern
Belopp i mkr

Kommun

2021

2020

2021

2020

Borgen för pensioner i Sollentuna Energi och Miljö AB

-

-

11

12

Borgen för skulder

7

8

2 564

2 367

355

323

355

323

1

1

-

-

363

331

2 930

2 702

Borgen för skulder i kommunalförbund
Garantiförpliktelser
Summa

Sollentuna kommun har i augusti 2016 ingått en solidarisk borgen såsom för egen skuld för
Kommuninvest i Sverige AB:s samtliga nuvarande och framtida förpliktelser. Samtliga 294 kommuner
och regioner som per 2021-12-31 var medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingått
likalydande borgensförbindelser.
Mellan samtliga medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingåtts ett regressavtal som
reglerar fördelningen av ansvaret mellan medlemmarna vid ett eventuellt ianspråktagande av ovan
nämnd borgensförbindelse. Enligt regressavtalet ska ansvaret fördelas dels i förhållande till storleken
på de medel som respektive medlem lånat av Kommuninvest i Sverige AB, dels i förhållande till
storleken på medlemmarnas respektive insatskapital i Kommuninvest ekonomisk förening.
Vid en uppskattning av den finansiella effekten av Sollentuna kommuns ansvar enligt ovan nämnd
borgensförbindelse, kan noteras att per 2021-12-31 uppgick Kommuninvest i Sverige AB:s totala
förpliktelser till 510 966 139 138 kronor och totala tillgångar till 518 679 716 010 kronor. Sollentuna
kommuns andel av de totala förpliktelserna uppgick till 2 978 753 879 kronor och andelen av de totala
tillgångarna uppgick till 3 016 846 074 kronor.
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6.5 Not 28 Leasing
Kommunkoncernen
Den kommunala bolagskoncernen redovisar all leasing som operationell och ingår inte i redovisningen
nedan.
Kommunen
Under året har en genomgång av de största hyresavtalen gjorts, vilket resulterat i att 6 avtal har
bedömts vara finansiella leasingavtal enligt RKR R5. Dessa avtal har inneburit en ökning av
fastigheternas värde med ca 1,1 miljarder kronor och motsvarande ökning av leasingskuld.
Arbete med att identifiera ytterligare hyresavtal kommer fortgå under 2022.
Resultaträkningen har påverkats på så sätt att verksamhetens kostnader minskat med 66 miljoner
kronor samtidigt som avskrivningar ökat med 48 miljoner kronor och räntan ökat med 25 miljoner
kronor. Netto en resultatförsämring i år med ca 6 miljoner kronor efter ändrad redovisning av
finansiell leasing.
Efter avslutat räkenskapsår har vi fått kännedom om att ett av hyresavtalen sagts upp vilket har ett
finansiellt leasingvärde på ca 140 miljoner kronor. Justering kommer ske under 2022.

Finansiella leasingavtal
Fastigheter
Totala minimileaseavgifter
Framtida finansiella kostnader
Nuvärdet av minimileaseavgifterna

2021-12-31
1 487 092 583
-328 041 427
1 159 051 155

Nuvärdet av minimileaseavgifterna förfaller enligt följande:
Inom 1 år

37 106 272

Senare än 1 år men inom 5 år

156 882 858

Senare än 5 år

965 062 065
1 159 051 155

Leasingavgifter
2021-12-31
Operationell leasing överstigande 1 år

Maskiner och inventarier
Framtida minimileaseavgifter förfaller enligt följande:
Inom 1 år

441 655

Senare än 1 år men inom 5 år

302 521

Senare än 5 år

0
744 175

6.6 Not 29 Upplysningar om upprättade särredovisningar
Sollentuna energi och miljö AB med dotterbolag har upprättat särredovisningar för:


Fjärrvärmeverksamhet enligt Fjärrvärmelagen (2008:263), förordningen (2006:1203) om
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redovisning av fjärrvärmeverksamhet och i EI:s föreskrifter (EIFS 2010:1) om redovisning av
fjärrvärmeverksamhet.
Elnätsverksamhet enligt Ellagen (1997:857), i förordningen (1995:1145) om redovisning av
nätverksamhet och i EI:s föreskrifter och allmänna råd (EIFS 2012:4) om redovisning av
nätverksamhet.
VA-verksamhet enligt Lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster.

Dessa redovisningar finns tillgänglig hos bolaget.

6.7 Not 30 Upplysningar om kostnader för räkenskapsrevision
Kommunal
koncern
Belopp i tkr

Kommun

2021

2020

2021

2020

1 145

1 323

340

340

250

270

250

270

1 395

1 593

590

610

1 243

1 037

760

875

419

436

219

236

Total kostnad för övrig revision

1 662

1 473

979

1 111

Total kostnad för revision

3 057

3 066

1 569

1 721

Kostnad för räkenskapsrevision
Sakkunnigt biträde/auktoriserad revisor
Förtroendevalda revisorer/lekmannarevisorer
Total kostnad för räkenskapsrevision

Kostnad för övrig revision
Sakkunnigt biträde/auktoriserad revisor
Förtroendevalda revisorer/lekmannarevisorer
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7 Driftredovisning
2020

2021

Driftsredovisning

Utfall

Intäkter

Kostnade
r

Utfall

Budget

Avvikelse

Kommunstyrelsen

-177,0

381,1

-554,8

-173,6

-185,3

11,6

-0,9

0,0

-2,5

-2,5

-1,8

-0,7

-2 044,0

232,4

-2 308,7

-2 076,3

-2 084,6

8,3

10,7

1 303,7

-1 297,0

6,7

0,0

6,7

3,0

218,5

-217,6

0,9

0,0

0,9

Vård- och omsorgsnämnden

-902,8

160,6

-1 045,6

-885,0

-934,9

49,9

Socialnämnden

-322,1

113,0

-397,2

-284,3

-302,9

18,6

Kultur- och fritidsnämnden

-161,2

35,3

-201,3

-166,1

-163,8

-2,3

-15,4

21,9

-39,8

-17,9

-17,9

0,0

-5,5

6,7

-17,2

-10,5

-9,9

-0,6

-119,2

30,8

-152,5

-121,7

-115,2

-6,5

-8,9

0,8

-5,8

-4,9

-7,2

2,3

Kompetens- och
arbetsmarknadsnämnden

-57,6

39,6

-101,5

-61,9

-65,0

3,1

Överförmyndarnämnden

-6,2

11,0

-17,3

-6,3

-6,7

0,4

-3 806,9

2 555,3

-6 358,7

-3 803,4

-3 895,2

91,8

Pensionskostnader

-93,2

0,0

-133,8

-133,8

-120,0

-13,8

Avgår internränta

48,5

53,4

0,0

53,4

46,0

7,4

Oförutsedda medel, bundna

0,0

0,0

0,0

0,0

-29,4

29,4

Internationaliseringsbidrag

-0,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

6,3

8,0

-7,6

0,4

0,0

0,4

-552,7

51,0

-138,5

-87,6

0,0

-87,6

-4 398,2

2 667,8

-6 638,6

-3 970,9

-3 998,6

27,7

Skattenetto

4 009,5

4 621,3

-418,5

4 202,8

4 074,9

127,9

Finansnetto

447,3

49,3

-4,7

44,6

36,3

8,3

Årets resultat, exkl
realisationsvinster

58,7

7 338,3

-7 061,8

276,6

112,6

164,0

Exploateringsresultat och
realisationsvinster

70,2

282,7

-24,3

258,4

0,0

258,4

128,9

7 621,0

-7 086,0

535,0

112,6

422,4

Kommunrevisionen
Utbildningsnämnden
Kommunala skolor och förskolor
Rudbecksskolan

Miljö- och byggnadsnämnden
Samhällsbyggnadsnämnden
Natur- och tekniknämnden
Klimatnämnden

SUMMA

Kommungemensamma poster
Engångskostnader
exploatering/fastigheter
Verksamhetens nettokostnader

Årets resultat, inkl
realisationsvinster

Nämndernas driftredovisning
Årets resultat inklusive realisationsvinster är 535 miljoner kronor. Resultatet exklusive
realisationsvinster är 276,6 miljoner kronor. Resultatmålet för 2021 är 2,8 procent. Utfallet är 6,5
procent.
Av driftredovisningen framgår att nämnderna sammantaget redovisar ett överskott på 91,8 miljoner
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kronor. Vård- och omsorgsnämnden och socialnämnden är de nämnder som bidragit mest till
överskottet. Kommunstyrelsen, utbildningsnämnden, klimatnämnden kompetens och
arbetsmarknadsnämnden samt överförmyndarnämnden bidrar också med överskott. Resultatenheterna
för kommunala skolor och förskolor och Rudbecksskolan rapporterar också överskott. Kultur- och
fritidsnämnden, samhällsbyggnadsnämnden och natur- och tekniknämnden redovisar underskott. Varje
nämnds resultat presenteras nedan.

Budgetföljsamhet
2019
Nämnd (belopp i mkr)

Avvikelse m
kr

Kommunstyrelsen

2020

Avvikelse
%

Avvikelse m
kr

2021

Avvikelse
%

Avvikelse m
kr

Avvikelse
%

-13,1

-9,3

0,0

0%

11,6

6,3%

Utbildningsnämnden

11,7

0,6

32,3

1,6%

12,0

0,6%

Vård- och omsorgsnämnden

35,9

3,8

57,5

6,0%

49,9

5,3%

Socialnämnden

-7,4

-2,6

-33,7

-11,7%

18,6

6,2%

Kultur- och fritidsnämnden

-0,2

-0,1

2,7

1,7%

-2,3

-1,4%

Miljö- och
byggnadsnämnden

0,8

4,3

4,7

23,4%

0,0

0,0%

Samhällsbyggnadsnämnden

1,2

17,2

1,4

20,3%

-0,6

-6,5%

Natur- och tekniknämnden

5,5

4,7

-5,2

-4,5%

-6,5

-5,6%

Klimatnämnden

2,4

26,4

0,8

8,2%

2,3

31,3%

Kompetens- och
arbetsmarknadsnämnden

-0,2

-0,4

1,5

2,6%

3,1

4,8%

Överförmyndarnämnden

0,2

3,0

0,3

4,0%

0,4

5,5%

I tabellen mäts budgetavvikelse som ett mått på budgetföljsamheten. En grundförutsättning för en
stabil finansiell utveckling är att nämnderna har kontroll över ekonomin under året. I praktiken handlar
det om att nämnderna arbetar med en budget i balans och vidtar nödvändiga åtgärder vid framförallt
negativa avvikelser. Avvikelsen beräknas som avvikelsen mellan nämndens utfall och budget i belopp
och procent. Tabellen visar förändringen av budgetföljsamheten för åren 2019 - 2021.
Av tabellen framkommer bland annat att vård- och omsorgsnämnden rapporterar överskott vilket är ett
resultat av tidigare genomförd åtgärdsplan och från 2021 på grund av extraordinära intäkter i form av
statsbidrag. Socialnämnden som under ett par år redovisat underskott fick i samband med 2020 ett
beslut om åtgärdsplan. Från och med 2021 redovisar nämnden överskott.
Måttet anges både i kronor som i procent då avvikelsen i procent blir missvisande för nämnder med
liten omslutning.
Not: Budgetföljsamheten beräknas för utbildningsnämnden, inklusive resultatenheter och exklusive
volymer.
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7.1 Nämndernas driftredovisning
Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen
Ekonomiskt utfall
(mnkr)

Nettokostnader
2020

Intäkter
2021

Kostnader
2021

Nettokostnader
2021

Budget 2021

Avvikelse
mot budget
2021

Politisk verksamhet

-23,7

0,0

-23,6

-23,6

-23,9

0,3

Kommunledningsvht

-111,6

111,7

-224,8

-113,1

-122,4

9,3

Räddningstjänst

-40,8

0,0

-39,8

-39,8

-39,8

0,0

Samarbetsorgan

-3,5

0,0

-3,5

-3,5

-3,7

0,2

Samhällsbyggnadsvhet

-9,8

21,8

-39,4

-17,6

-7,2

-10,4

Kommunens fastigheter

26,3

225,6

-190,9

34,7

30,8

3,9

Projekt Turebergshuset

-13,8

22,0

-32,7

-10,7

-19,0

8,3

Summa nämnd

-176,9

381,1

-554,7

-173,6

-185,2

11,6

Kommunstyrelsen redovisar ett överskott på 11,6 miljoner för 2021 vilket motsvarar en
budgetavvikelse på 6,3 procent.
Kommunledningsverksamheten redovisar ett överskott på 9,3 miljoner kronor. Överskottet beror
främst på lägre kostnader för konsulter, IT-projekt och personal.
Samhällsbyggnadsverksamhet redovisar ett underskott på 10,4 miljoner kronor varav 6,8 miljoner
kronor förklaras av en lägre debiteringsgrad inom samhällsbyggnads- och klimatnämndens uppdrag.
3,2 miljoner kronor förklaras av fel bedömning av timtaxa inom exploateringsprojekt. Under 2022
kommer ett arbete genomföras med att se över modellen för interndebitering inklusive interna och
externa taxor med syfte att få en rimlig och tydlig finansieringsmodell inför budget 2023.
Kommunens fastigheter redovisar ett överskott på 3,9 miljoner kronor vilket främst beror på ökade
intäkter för el, vindkraftsverk och hyror.
Projekt Turebergshuset redovisar ett överskott på 8,3 miljoner kronor. Överskottet beror på att medel
som tillskrivits i budget för kostnader under evakueringen avseende lokalanpassningar, IT och
kommunikation inte behövt tas i bruk.
Övriga verksamheter rapporterar mindre avvikelser.
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Utbildningsnämnden
Utbildningsnämnden
Ekonomiskt utfall
(mnkr)

Nettokostnader
2020

Intäkter
2021

Kostnader
2021

Nettokostnader
2021

Budget
2021

Avvikelse
mot
budget
2021

Nämnd

-3,2

0,0

-2,9

-2,9

-3,4

0,5

Kontor

-33,7

17,6

-50,1

-32,5

-33,0

0,5

Förskola

-21,0

5,8

-29,9

-24,1

-27,6

3,5

Volymnnämnd förskola

-451,9

82,6

-536,8

-454,2

-474,1

19,9

Skola

-99,6

42,4

-151,3

-108,9

-112,0

3,1

Volymnämnd skola

-1 048,6

72,1

-1 125,8

-1 053,7

-1 048,4

-5,3

Grundsärskola

-4,4

-0,1

-4,7

-4,8

-3,4

-1,4

Volymnämnd
grundsärskola

-48,0

0,7

-51,9

-51,2

-40,8

-10,4

Gymnasieskola

-10,0

0,8

-14,2

-13,4

-12,4

-1,0

Volymnämnd
gymnasieskolaskola

-302,6

9,3

-319,3

-310,0

-309,4

-0,6

Gymnasiesärskola

-1,4

0,0

-1,6

-1,6

-0,8

-0,8

Volymnämnd
gymnasiesärskola

-19,6

0,9

-20,1

-19,2

-19,4

0,2

Summa kontoret

-2 044,0

232,3

-2 308,6

-2 076,3

-2 084,6

8,3

Kommunala
förskolor/skolor

10,7

1 303,7

-1 297,0

6,7

0,0

6,7

Rudbecksskolan

3,0

218,5

-217,6

0,9

0,0

0,9

Summa nämnd med
resultatenheter

-2 030,3

1 754,5

-3 823,2

-2 068,7

-2 084,6

15,9

Resultatenheter:

Avvikelse som beror på
volymer

-3,9

Avvikelse nämnd och resultatenheter exklusive volymer

12,0

-- varav avvikelse
resultatenheter

-7,6

Utbildningsnämnden inklusive resultatenheterna och inklusive volymavvikelse redovisar ett överskott
på 15,9 miljoner kronor. Budgetavvikelsen, som beräknas inklusive resultatenheter men exklusive
volymavvikelse, motsvarar en avvikelse på 0,6 procent (12 mnkr).
Nämnden, exklusive resultatenheterna, redovisar ett överskott på 8,3 miljoner kronor. 3,9 miljoner
kronor av överskottet beror på förändrat antal barn och elever inom volymnämnderna. Resterande 4,4
miljoner kronor utgörs av bland annat ökade intäkter från den retroaktiva avgiftskontrollen samt ej
fullt nyttjade reserver.
De kommunala enheterna redovisar ett sammanlagt positivt resultat på 7,6 miljoner kronor. De
kommunala förskolorna redovisar ett positivt resultat om 6,9 miljoner kronor vilket är en effekt av
pandemin där sjukfrånvaron varit en bidragande orsak samt minskade kostnader för måltider. Även har
statsbidraget för ”Mindre barngrupper” bidragit. Kommunala grundskolorna redovisar ett negativt
resultat med 0,2 miljoner kronor vilket bland annat beror på färre elevantal och ökade behov inom fyra
skolor. Den kommunala gymnasieskolan redovisar ett positivt resultat om 0,9 miljoner kronor.
Orsaken är till största del kopplat till mycket distansundervisning vilket resulterat i lägre kostnader för
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elevmåltider och vikariekostnader.
Vård- och omsorgsnämnden
Vård- och
omsorgsnämnden
Ekonomiskt utfall
(mnkr)

Nettokostnader
2020

Intäkter
2021

Kostnader
2021

Nettokostnader
2021

Budget 2021

Avvikelse
mot budget
2021

-1,8

0,0

-1,7

-1,7

-1,8

0,1

-27,7

22,7

-30,4

-7,7

-31,2

23,5

-493,4

111,3

-606,4

-495,1

-495,8

0,7

Funktionshinder SOL

-51,0

3,9

-54,8

-50,9

-57,2

6,3

Funktionshinder LSS

-329,0

22,7

-352,3

-329,6

-349,0

19,4

Summa nämnd

-902,8

160,6

-1 045,6

-885,0

-934,9

49,9

Nämnd
Vård- och
omsorgskontor
Äldreomsorg

Vård- och omsorgsnämnden redovisar ett överskott på 49,9 miljoner kronor vilket motsvarar en
budgetavvikelse på 5,3 procent. Den främsta orsaken till överskottet är statsbidrag, tidigare stängda
eller anpassade verksamheter, samt att nämnden uppvisar en sammantaget lägre volym än budgeterat
beroende på pandemin.
Pandemin har således fått till konsekvens att kostnaderna minskat men också att verksamhet inte
kunnat bedrivas fullgott utifrån beslutad verksamhetsplan för året.
Äldreomsorgen rapporterar ett marginellt överskott (0,7 mnkr). Volymerna har under året påvisat en
ökande trend i linje med tidigare bedömningar. Volymökningen bedöms dels bero på ett uppdämt
behov och en minskad oro för att ta emot insatser.
Funktionshinder LSS (lagen om stöd och service för funktionshindrade) redovisar ett överskott på 19,4
miljoner kronor. Överskottet beror främst på lägre volymer och snittpriser inom bostad med särskild
service, daglig verksamhet och lägre volym inom personlig assistans jämfört med budget. Dagliga
verksamheter är fortsatt öppna vilket gör att verkställd volym inom insatsen har normaliserats.
Funktionshinder SoL (socialtjänstlagen) redovisar ett överskott på 6,3 miljoner kronor vilket främst
förklaras av lägre volym och snittkostnad än budgeterat inom annan bostad SoL
Överskottet på kontor på 23,5 miljoner kronor avser extraordinära intäkter i form av statsbidrag. Viss
del av statsbidragen har förbrukats på olika utvecklingsaktiviteter samtidigt som de privata utförarna
ersatts för merkostnader i samband med Covid-19.
Socialnämnden
Socialnämnden
Ekonomiskt utfall
(mnkr)

Nettokostnader
2020

Intäkter
2021

Kostnader
2021

Nettokostnader
2021

Budget 2021

Avvikelse
mot budget
2021

-1,6

0,0

-1,6

-1,6

-1,6

0,0

Stab och kontor

-35,3

11,7

-38,8

-27,1

-34,4

7,3

Barn och unga

-135,1

29,9

-153,2

-123,3

-124,7

1,4

Vuxna med
missbruksproblem

-22,4

2,7

-23,1

-20,4

-21,3

0,9

Ekonomiskt bistånd

-65,9

18,0

-82,1

-64,1

-61,5

-2,6

Socialjour

-1,6

0,0

-1,6

-1,6

-1,6

0,0

Flyktingmottagande

-0,7

42,8

-32,9

9,9

0,0

9,9

Psykiskt funktions.

-50,1

6,0

-52,6

-46,6

-48,2

1,6

-9,4

0,7

-10,1

-9,4

-9,6

0,2

0,0

1,3

-1,3

0,0

0,0

0,0

-322,1

113,1

-397,4

-284,3

-302,9

18,6

Nämnd

Korttidsboende Åkerbo
Avhopparverksamhet
Summa nämnd
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Socialnämnden redovisar ett överskott på 18,6 miljoner kronor, vilket motsvarar en budgetavvikelse
på 6,2 procent.
För 2021 erhöll socialnämnden extra medel i form av en omställningsreserv motsvarande 25 miljoner
kronor för att finansiera verksamheten. Med det tillskottet och med planerade effektiviseringar
beräknade nämnden att få en budget i balans. Med redovisat överskott (18,6 mnkr) framkommer att
nämnden endast behövt nyttja 6,4 miljoner kronor av beviljad omställningsreserv för att nå en budget i
balans.
Överskottet beror på högre intäkter än budgeterat avseende återsökningar från Migrationsverket och
andra myndigheter inklusive högre riktade statsbidrag. Lägre personalkostnader och genomförd
åtgärdsplan har också bidragit.
Samtliga verksamhetsområden utom ekonomiskt bistånd redovisar överskott eller ett resultat i linje
med budget.
Ekonomiskt bistånd redovisar ett underskott på 2,6 miljoner kronor. Underskottet är en följd av
pandemi och lågkonjunktur. Antalet hushåll i behov av ekonomiskt bistånd ligger på en betydligt
högre nivå än innan pandemi och lågkonjunktur. Andra underskott för insatser till målgruppen beror
på kostnader för sociala lägenheter och våld i nära relationer, där framför allt kostnaderna för
relationsvåld ökat kraftigt de senaste åren.
Familjerättsnämnden
Sollentuna har tillsammans med Sigtuna och Upplands Väsby kommuner en gemensam
familjerättsnämnd. Sollentunas andel är drygt 40 procent. Nämnden omfattar frågor rörande faderskap,
adoption samt vårdnad, boende och umgänge. Totalt redovisar familjerättsnämnden ett underskott mot
budget på 1,1 miljoner kronor, varav Sollentunas del är 0,4 miljoner kronor. Befintlig personalbudget
täcker inte grundbemanningen. På grund av fortsatt stora ärendevolymer, utvecklingsarbete samt en
pandemi, har verksamheten behövt ta in förstärkning i form av timanställd seniorstöd och konsulter.
Kultur- och fritidsnämnden
Kultur- och
fritidsnämnden
Ekonomiskt utfall
(mnkr)

Nettokostnader
2020

Intäkter
2021

Kostnader
2021

Nettokostnader
2021

Budget 2021

Avvikelse
mot budget
2021

Nämnd

-0,6

0,0

-0,7

-0,7

-0,8

0,1

Kultur- o fritidskontor

-5,9

1,3

-6,7

-5,4

-6,9

1,6

Kultur, biblioteksvht

-42,8

8,1

-51,0

-42,9

-44,6

1,7

Fritids- o ungdomsvhet

-30,9

2,1

-29,8

-27,7

-31,5

3,8

Idrott o
föreningsstödsvhet

-81,0

20,1

-108,9

-88,8

-79,1

-9,7

0,0

3,6

-4,2

-0,6

-0,9

0,3

-161,1

35,2

-201,3

-166,1

-163,8

-2,3

LSS vht
Summa nämnd

Kultur- och fritidsnämnden redovisar ett underskott på 2,3 miljoner kronor, vilket motsvarar en
budgetavvikelse på 1,4 procent.
Underskottet beror främst på att nämnden beviljade en hyresfri period under januari – juni i
anläggningar och lokaler för barn- och ungdomsföreningar. Beslutet förankrades i kommunstyrelsen.
Verksamheten för idrott och föreningsstödsverksamhet redovisar ett underskott. Underskottet beror
främst på en underfinansiering av idrottshallarna i Arena Satelliten. Underfinansieringen har setts över
under 2021 och en förstärkning kommer att ges för 2022. Underskottet beror också på beviljad hyresfri
period samt att ersättning utgått till externa aktörer för drift av sim- och sporthall samt skidbacke när
dessa verksamheter behövde stängas ned i början av året på grund av pandemin.
Övriga verksamhetsområden redovisar överskott. Anledningen är främst då verksamheterna haft svårt
att bedriva fullgod verksamhet på grund av pandemin. För framförallt kultur- och
ungdomsverksamheterna har pandemin gjort att planerad verksamhet och arrangemang ställts in eller
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ställts om digitalt. Den främsta orsaken till överskotten är lägre personalkostnader i form av
sjukskrivningar och vakanser där rekryteringen skjutits upp.
Miljö- och byggnadsnämnden
Miljö- och
byggnadsnämnden
Ekonomiskt utfall
(mnkr)

Nettokostnader
2020

Intäkter
2021

Kostnader
2021

Nettokostnader
2021

Budget 2021

Avvikelse
mot budget
2021

Nämnd

-1,1

0,0

-1,1

-1,1

-1,1

0,0

Samhällsbyggnadsvht

-5,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Bygglovsverksamhet

0,0

13,9

-20,2

-6,3

-9,5

3,2

-8,8

8,0

-18,6

-10,6

-7,3

-3,3

-15,4

21,9

-39,8

-17,9

-17,9

0,0

Miljö- och
hälsoskyddverksamhet
Summa nämnd

Miljö- och byggnadsnämnden redovisar en nettokostnad i linje med budget, vilket motsvarar en
budgetavvikelse på 0 procent.
Överskottet inom bygglovsverksamheten (3,2 mnkr) beror på högre intäkter för beviljade bygglov.
Under hösten inkom ett antal större bygglovsärenden vilket resulterade i högre intäkter än budgeterat.
Verksamheten för miljö- och hälsoskydd redovisar ett underskott (3,3 mnkr). Underskottet beror på
svårigheter för verksamheten att kunna utföra sitt uppdrag fullt ut till följd av pandemin. Extrapersonal
har rekryterats för att under året arbeta av den kontrollskuld som uppstått, dock har de förväntade
effekterna uteblivit då verksamheten haft en relativt hög sjukfrånvaro.
Samhällsbyggnadsnämnden
Samhällsbyggnadsnäm
nden Ekonomiskt
utfall (mnkr)

Nettokostnader
2020

Intäkter
2021

Kostnader
2021

Nettokostnader
2021

Budget 2021

Avvikelse
mot budget
2021

Nämnd

2,1

0,0

2,2

2,2

2,2

0,0

Samhällsbyggnadsvht

3,4

0,0

0

0

0,0

-0,1

Mät- o kart

0,0

-3,3

4,7

1,4

2,0

0,6

Detaljplansverksamhet

0,0

-3,4

8,3

4,9

3,9

-1,0

Exploateringsverksamhe
t

0,0

0,0

1,9

1,9

1,8

-0,1

Summa nämnd

5,5

-6,7

17,2

10,5

9,9

-0,6

Samhällsbyggnadsnämnden redovisar ett underskott på 0,6 miljoner kronor, vilket motsvarar en
budgetavvikelse på 6,5 procent.
Överskottet redovisas inom verksamheten för mät- och kart (0,6 mnkr) och beror på mindre köpta
internkonsulttimmar. Kostnaden för arbetet med GIS (geografiskt informationssystem) som tidigare
belastat nämnden har istället belastat kommunstyrelsen.
Inom detaljplanverksamheten beror underskottet på att antalet köpt internkonsulttid inte kunnat
finansieras i den utsträckning som budgeterat.
Exploateringsverksamheten följer i stort budget.
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Natur- och tekniknämnden
Natur- och
tekniknämnden
Ekonomiskt utfall
(mnkr)

Nettokostnader
2020

Intäkter
2021

Kostnader
2021

Nettokostnader
2021

Budget 2021

Avvikelse
mot budget
2021

-1,2

0,0

-1,2

-1,2

-1,1

-0,1

-118,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Gator o vägar

0,0

8,9

-98,9

-90,0

-86,3

-3,7

Park

0,0

2,5

-25,9

-23,4

-24,3

0,9

Naturvård

0,0

2,1

-11,3

-9,2

-7,5

-1,7

Trafik

0,0

0,0

-5,7

-5,7

-6,3

0,6

Parkeringsövervakning

0,0

17,3

-9,5

7,8

10,3

-2,5

-119,3

30,8

-152,5

-121,7

-115,2

-6,5

Nämnd
Samhällsbyggnadsvht

Summa nämnd

Natur- och tekniknämnden redovisar ett underskott på 6,5 miljoner kronor, vilket motsvarar en
budgetavvikelse på 5,6 procent.
Verksamheten för gator och vägar redovisar ett underskott (3,7 mnkr) som beror på ökade kostnader
för drift och underhåll av gator och vägar, högre kostnad för köpt interntid samt ökade
kapitalkostnader.
Verksamheten för naturvård redovisar ett underskott (1,7 mnkr) vilket främst beror på ökade kostnader
för renhållning och service i kommunens naturreservat på grund av ökat antal besök i samband med
pandemin.
Verksamheten för parkeringsövervakning redovisar ett underskott (2,5 mnkr) som främst beror på
lägre intäkter från parkeringsövervakningen bland annat på grund av att parkeringsplanen blivit
senarelagd.
Vissa mindre överskott redovisas inom park och trafik sammanlagt (1,5 mnkr). Inom
parkverksamheten redovisas ökade intäkter från markupplåtelser samt lägre kostnader för underhåll
och kapitalkostnader. Inom trafik redovisas främst överskott på grund av lägre köp av olika
konsulttjänster.
Klimatnämnden
Klimatnämnden
Ekonomiskt utfall
(mnkr)

Nettokostnader
2020

Intäkter
2021

Kostnader
2021

Nettokostnader
2021

Budget 2021

Avvikelse
mot budget
2021

Nämnd

-0,5

0,0

-0,4

-0,4

-0,6

0,2

Samhällsbyggnadsvht

-8,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Miljö o klimatarbete

0,0

0,0

-0,6

-0,6

-0,8

0,2

Strategiskt hållbarh arb

0,0

0,0

-2,5

-2,5

-3,6

1,1

Strategisk
vattenplanering

0,0

0,0

-1,5

-1,5

-2,2

0,7

Vattensamverkan

0,0

0,8

-0,8

0,0

0,0

0,0

Summa nämnd

-8,9

0,8

-5,8

-5,0

-7,2

2,3

Klimatnämnden redovisar ett överskott på 2,3 miljoner kronor, vilket motsvarar en budgetavvikelse på
31,3 procent.
Överskottet beror på att aktiviteter inom området för strategisk hållbarhetsarbete och vattenplanering,
inte fullt ut kunnat genomföras enligt plan. Det är delvis en bemanningsfråga men också behov av
beslut för att genomföra åtgärder.
Kompetens- och arbetsmarknadsnämnden
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Kompetens- och
arbetsmarknadsnämnde
n Ekonomiskt utfall
(mnkr)

Nettokostnader
2020

Intäkter
2021

Kostnader
2021

Nettokostnader
2021

Budget
2021

Avvikelse
mot
budget
2021

Nämnd

-0,9

0,0

-1,0

-1,0

-1,1

0,1

Kontor

-5,6

0,6

-5,7

-5,1

-5,6

0,5

Vuxenutbildning

-33,0

22,6

-57,6

-35,0

-36,4

1,4

Arbetsmarknadsåtgärder

-18,1

7,5

-28,3

-20,8

-21,9

1,1

Etableringslyftet

0,0

8,9

-8,9

0,0

0,0

0,0

Summa nämnd

-57,6

39,6

-101,5

-61,9

-65,0

3,1

Kompetens- och arbetsmarknadsnämnden redovisar ett överskott på 3,1 miljoner kronor, vilket
motsvarar en budgetavvikelse på 4,8 procent.
Överskott redovisas inom samtliga verksamhetsområden.
På kontor redovisas ett överskott (0,5 mnkr) som beror på ett extra bidrag från arbetsförmedlingen för
sommarjobb.
Verksamheten för arbetsmarknadsåtgärder redovisar överskott (1,1 mnkr) på grund av att färre
deltagare anvisats till insats. Planerad verksamhet har inte kunnat genomföras vilket främst beror på
pandemin.
Verksamheten för vuxenutbildning redovisar ett överskott (1,4 mnkr) som beror på ökat antal
studerande på yrkesutbildningar samt ökat statsbidrag under pågående år.
Överförmyndarnämnden
Överförmyndarnämnden
finansiering (mnkr)

Utfall 2020

Utfall 2021

Budget 2021

Avvikelse mot
budget

*Sollentuna

-6,2

-6,3

-6,7

0,4

Sigtuna

-3,9

-4,2

-4,2

0,0

Vallentuna

-2,8

-2,8

-2,8

0,0

Upplands Väsby

-3,9

-3,9

-3,9

0,0

-16,8

-17,2

-17,6

0,4

Sa Kostnader

Överförmyndarnämnden redovisar ett överskott på 0,4 miljoner kronor, vilket motsvarar en
budgetavvikelse på 5,5 procent.
Hela ordinarie budgeten som finansieras enligt avtal av de fyra kommunerna har använts för
verksamheten. Verksamheten har kunnat bedrivas enligt plan med något högre personalkostnader till
följd av överlappningar vid föräldraledigheter samt något lägre kostnader för ställföreträdare, främst
avseende ensamkommande barn.
*Projektmedel i mkr
Sollentuna

Utfall 2021

Budget

Budgetavvikelse

0,0

-0,4

0,4

Överskottet avser ej utnyttjad utvecklingsbudget som Sollentuna kommun finansierar.
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7.2 Kommungemensamt
Pensionskostnader
Kommunens kostnader för pensioner uppgår till 134 miljoner kronor, vilket är 14 miljoner kronor
högre än budget (120 miljoner kronor). Pensionskostnaden avser pensioner intjänade innan 1998, vilka
bokförs som kostnad i samband med pensionsutbetalning, samt cirka 35 procent av pensioner som
intjänas i dag. Verksamheterna betalar cirka 65 procent av ny intjänad pension genom ett
personalomkostnadspålägg.
Förtida uttag av pensioner, efterlevandepensioner samt ändringar i basbelopp innebär ofta förändringar
mellan prognoserna. Kommunens pensionsskuld har kraftigt ökat de senaste åren, ökningen beror på
att en större andel av kommunens personal har löner över 7,5 inkomstbasbelopp. Pensionskostnaden
på löner över 7,5 basbelopp är minst 25 % högre jämfört med löner under 7,5 basbelopp.
Den genomsnittliga livslängden för kommunernas anställda har ökat vilket under 2021 har påverkat
pensionsskulden. SKR har rekommenderade i april 2021 kommunerna att beräkna sina
pensionsskulder enligt det nya livslängsantagandet. Detta innebar en skuldökning på ca 39 miljoner
kronor. En del av skuldökningen ryms inom budgeten. Sammantaget överstiger kostnaden för
pensioner budgeten med 14 miljoner kronor.
Ränteuppräkningen av pensionsskulden uppgår för 2021 till 3,8 miljoner kronor och redovisas under
finansiella poster.
Internränta
I kommunens internredovisning belastas enheter som har gjort investeringar med en internränta som
motsvarar kapitalbindning under investeringens livslängd. Motsvarande intäkt redovisas i
driftredovisningen som internränta. För 2021 uppgår internräntan till 53 miljoner kronor. Utfallet är 7
miljoner kronor högre än budget.
Internationaliseringsbidrag
Detta år har inte belastats med kostnader, då resandet uteblivit pga pandemin. Av totalt 10 miljoner
kronor har 7,8 miljoner kronor förbrukats vilket gör att 2,2 miljoner kronor finns kvar.
Kommungemensamma poster
Kommungemensamma poster uppgår till 0,4 miljoner kronor.
Kommungemensamma poster

2021

Omräkning hyreskostnad enl rekommendation av finansiell leasing

-6,8

Bidrag för sjuklöner

3,2

Hyror

3,2

Bidrag från arbetsförmedlingen

2,0

Nedskrivning av lager av skyddsmaterial

-0,7

Övriga kostnader

-0,6

Befarade kundförluster

0,1

Summa

0,4

Den största posten är kostnaden avser kommunens sex största hyresavtal enligt Rådet för kommunal
redovisnings rekommendation R5 gällande finansiell leasing. . Rekommendationen innebär att hyrda
fastigheter där kommunen har ett långsiktigt åtagande ska redovisas på samma sätt som om
kommunen själv äger fastigheten och skulle ha finansierat fastighet med lån. Hyreskostnaden minskas
(66 mnkr) och ersätts med avskrivningar (48 mnkr) och räntekostnader (25 mnkr).
Intäkterna består av bidrag för sjuklöner på 3 miljoner kronor. Totalt har kommunen erhållit 11
miljoner kronor i bidrag för sjuklöner. 7 miljoner av intäkterna redovisas hos de kommunala
skolenheterna som har haft en hög sjukfrånvaro. En annan positiva poster är lägre hyror. Övriga
intäkter och kostnader avser poster som inte har kunnat fördelas på förvaltningarna.
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Från och med 2021 bokförs befarade kundförluster centralt medan konstaterade kundförluster bokförs
på respektive förvaltning.
Engångskostnader exploatering/fastigheter
Posten beräknas uppgår till -88 miljoner kronor. Posten avser kostnader för sanering i
exploateringsprojekt, skadestånd avseende uppsagda hyresavtal, utrangeringar av anläggningar,
projekt som avbrutits samt kostnader för planändringar för fastigheter som ska säljas.
Kommunen har erhållit en exploateringsersättning i samband med markförsäljning. Kommunen får
behålla en handpenning vid avbruten markförsäljning.
I Väsjöområdet där vägar tagits i bruk har erhållen gatukostnadsersättning och avskrivningar bokförts i
resultaträkningen. Erhållna gatukostnadsersättningar som avser färdiga gator och anläggningar har
intäktsförts i resultaträkning.
(MKR)

Utfall 2021

Kostnader för avbrutna projekt

-5,6

Handpenning

8,4

Utrangering av anläggningar

-67,1

Detaljplan för fastighet som ska säljas

-0,1

Skadestånd för avbrutna hyreskontrakt

-4,4

Uppsagt hyreskontrakt

-10,1

Fastighetsskatt

-1,7

Saneringskostnader exploateringsprojekt

-42,4

Exploateringsersättning

13,2

Gatukostnadsersättning

29,2

Investeringsbidrag

3,7

Av- och nedskrivningar

-9,5

Avetablering

-1,3

Summa

-87,6

I posten utrangering av anläggningar ingår bland annat (22 mnkr) avseende utemiljö och anpassning
av en hyrd lokal för en förskola i Edsberg där fastigheten ska byggas om och hyreskontraktet är
uppsagt. Avslutade exploateringsprojekt har utrangerats med 18 miljoner kronor. I posten ingår även
detaljplaner som enligt nya redovisningsprinciper inte får redovisas som en tillgång. Utrangering sker
också av en tillfällig förskola där bygglovet har gått. Det ingår även utrangeringar för nerlagda lokaler
samt balansposter som inte har något värde längre.
Ett hyreskontrakt med en extern hyresvärd kommer att sägas upp och då får kommunen betala en
ersättning för den hyresgästanpassning som gjordes när kommunen flyttade in, ett nytt kontrakt
kommer att tecknas på en mindre yta vilket innebär lägre hyreskostnader framöver.
Enligt redovisningsregler får saneringskostnader i exploateringsprojekten inte bokas som en tillgång
utan dessa utgifter ska redovisas i driften, en stor del av posten avser saneringen av sjön i
Väsjöområdet.

7.3 KS oförutsedda medel
För 2021 är 30 miljoner kronor avsatta i budget för KS oförutsedda medel. I samband med
delårsbokslutet beviljade kommunstyrelsen extra medel för fler ordningsvakter om 560 tusen kronor.
Med beslut har budgeten för KS oförutsedda reviderats till 29,4 miljoner kronor.
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7.4 Skatte- och finansnetto
Skattenetto
Med skattenetto avses summan av skatteintäkter, generella statsbidrag, inkomst- och
kostnadsutjämning samt kommunal fastighetsavgift. Skattenettot är bättre än budget med 128 miljoner
kronor.
Skatteintäkterna för 2020 blir 12 miljoner kronor bättre än uppbokningen i december från 2020, posten
påverkar 2021 positivt.
Skatteintäkterna för 2021 beräknas bli 111 miljoner kronor bättre än budgeten. Under 2021 beräknas
kommunen betala ca 5 miljoner kronor mindre i utjämningssystemet än budgeterat.
Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) prognos för 2021-2022 visar betydligt högre
skatteunderlagstillväxt än de föregående åren. Utvecklingen vilar på den pågående
konjunkturuppgången. Efter en svar konjunkturutveckling främst första halvåret 2020, som utlöstes av
pandemin, har nu ekonomin utvecklats starkt.
Intäkten från de generella statsbidragen för en god vård och omsorg och skolmiljarden redovisas under
vård och omsorgsnämnden respektive utbildningsnämnden.
Finansnetto
Finansnettot är nettot av finansiella intäkter och kostnader och avser framför allt utdelning från
bolagen, ränteintäkter, borgensavgifter, räntekostnader samt ränta på avsättningen till pensioner.
Utfallet för finansnettot är 8 miljoner kronor bättre än budget.
Utdelningen från Sollentuna Stadshus AB uppgår till 28 miljoner kronor. Övriga utdelningar uppgår
till 1,5 miljoner kronor vilket är bättre än budget. Kommunen får även ränta från Sollentuna Stadshus
AB och Sollentuna Kommunfastigheter AB. Räntan från dotterbolagen blev 3 miljoner högre än
budget. Räntekostnaden för kommunens upplåning blev lägre än budget. Borgensavgifter från
kommunens bolag blev högre än budget.
Realisationsvinster
Exploateringsresultat och realisationsresultat från fastighetsförsäljningar uppgår till 258 miljoner
kronor. Den största intäkten kommer från försäljning av mark vid den gamla mässan 160 miljoner
kronor och mark i Väsjöområdet på 85 miljoner kronor
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8 Investeringsredovisning
Kommunkoncernens investeringar
Kommunkoncernens investeringar uppgår till 851 miljoner kronor vilket är lägre än både föregående
år (1 104 mnkr) och budgeten (1 418 mnkr). Flera projekt i Väsjön har försenats och några
bostadsprojekt har flyttats fram, investeringsprojekt för sanering har försenats och flyttats till driften
samt senare faktureringen från entreprenörer, är orsaken till den stora budgetavvikelsen. Investeringar
har gjorts i Turebergshuset, nyproduktion av bostäder och i infrastruktur samt gator.
Sollentuna kommunfastigheters AB:s investeringar uppgår till 225 miljoner kronor, vilket till största
del avser Turebergshuset.
Sollentuna Energis och Miljö AB:s investeringar uppgår till 198 miljoner kronor vilket är 74 %
procent av budgeterad investeringsvolym. Affärsområdet Elnät har under året haft höga investeringar i
nätstationer och kablar. Uppgradering av huvudnätet har skett inom affärsområdets stadsnätet. VA
verksamheten har betydligt lägre investeringar än budget, vilket främst beror på försenade projekt i
Väsjön.
Sollentunahem AB:s investeringar i bland annat nyproduktionsprojektet Esset samt
ombyggnadsprojekt uppgår till 334 miljoner kronor vilket är lägre än årets budget.
Investeringsredovisningen sammanställer kommunens investerings- och
exploateringsverksamhet över året, men även projekt som löper över flera år.
Inkomster

Utgifter

Nettoutgifter

Budget
2021

Resultat/
avvikelse

Kommunstyrelsen

1,8

-67,4

-65,6

-100,0

34,4

Utbildningsnämnden

0,0

-12,8

-12,8

-17,0

4,2

Vård- och omsorgsnämnden

0,0

-0,3

-0,3

-3,7

3,4

Socialnämnden

0,0

-0,6

-0,6

-1,2

0,6

Kultur- och fritidsnämnden

0,0

-2,3

-2,3

-1,7

-0,6

Natur- och tekniknämnden

4,5

-47,0

-42,5

-60,0

17,5

Delsumma

6,3

-130,4

-124,1

-183,6

59,5

Exploatering gata

0,0

-167,4

-167,4

-287,9

120,5

-

-

-

-

-

6,3

-297,8

-291,5

-471,5

180,0

Nämnd/styrelse (belopp i miljoner kronor)

Avgår budgeterad fördröjningseffekt
Summa

Utfallet för investeringarnas nettoutgifter uppgår till 291,5 miljoner kronor. Avvikelsen gentemot
investeringsbudgetens 471,5 miljoner kronor uppgår till 180,0 miljoner kronor.
Nämnder
Inom nämndverksamheten rapporterar samtliga nämnder utom kultur- och fritidsnämnden ett
överskott. Totalt överskott uppgår till 59,5 miljoner kronor.
Största delen av investeringsutgifterna avser kommunstyrelsen vars nettoutgifter uppgår till 65,6
miljoner kronor gentemot budget 100,0 miljoner kronor, vilket ger lägre investeringar om 34,4
miljoner kronor. De lägre investeringarna har främst uppstått i samband med flytt av investeringar i
verksamhetsfastigheter till Sollentuna kommunfastigheter, enligt tidigare beslut.
Natur- och tekniknämndens investeringar uppgår till 42,5 miljoner kronor, att jämföras med en budget
på 60,0 miljoner kronor. Investeringsverksamheten visade ett överskott på 17,5 miljoner kronor som
främst beror på att projekt förskjutits i tid.
Exploateringsverksamheten, allmän platsmark och skattefinansierade investeringar, redovisar ett utfall
på totalt 167,4 miljoner kronor jämfört med budget 287,9 miljoner kronor. Det innebär ett överskott på
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120,5 miljoner kronor. Avvikelsen beror på förskjutningar i tidsplaner i främst projekten kopplade till
Väsjön och Mässområdet.

8.1 Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens investeringar i fleråriga projekt i miljoner kronor
Investeringar i verksamhetsfastigheter

Budget 2021

Utfall 2021

Avvikelse

-6,0

-3,9

2,1

Vård- och omsorgsnämnden

-22,0

-0,3

21,7

Summa verksamhetsfastigheter

-28,0

-4,2

-23,8

Kultur- och fritidsnämnden

-5,0

-5,6

-0,6

Summa anläggningar

-5,0

-5,6

-0,6

-48,0

-40,2

7,8

-5,0

-3,6

1,4

-53,0

-43,8

9,2

Cykel- och gångvägar

-10,0

-3,0

7,0

Summa anläggningar

-10,0

-3,0

7,0

Summa fleråriga pågående projekt

-96,0

-56,6

39,4

Utbildningsnämnden

Investeringar i anläggningar

Fastighetsägarinvesteringar
Fastighetsägarinitierade investeringar
Hyresgästanpassningar
Summa fastighetsägarinvesteringar

Investeringar i anläggningar

Totala investeringsbudgeten för kommunstyrelsen avseende investeringar i verksamhetsfastigheter,
anläggningar och cykel- och gångvägar uppgår till 96,0 miljoner kronor. Utfallet visar 56,6 miljoner
kronor vilket innebär en avvikelse på 39,4 miljoner kronor.
Avvikelsen i verksamhetsfastigheter och anläggningar beror till största delen på flytt av i
investeringsprojekt till Sollentuna kommunfastigheter AB, enligt tidigare beslut, samt förseningar i
olika projekt.

8.2 Färdigställda investeringar
Kommunstyrelsens färdigställda investeringar för år 2021 i miljoner kronor
Projektnamn

Start år

Budget mkr

Utfall

Avvikelse

Rudbeckskolan Radiatorbyte etapp 5,
avgasning/smutsavskiljare

2021

-3,3

-3,3

0

Häggvikskolan Ventilationsåtgärder forts

2020

-17

-15,4

1,6

Brageskolan ny lekutrustning

2021

-2,3

-2,4

-0,1

-22,6

-21,1

1,5

Summa

Under året har tre projekt slutförts. Projekten är Rudbeck radiatorbyte, Häggviksskolan
ventilationsåtgärder samt ny lekutrustning vid Brageskolan. Samtliga investeringar tillhör
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utbildningsnämnden.

8.3 Exploateringsverksamheten
Begreppet exploatering innebär en förändring eller förädling av markanvändning. Det kan vara från
obebyggd till bebyggd mark eller genom omvandling i områden där pågående verksamhet har blivit
otidsenlig eller där starka samhällsintressen tar över. En ny exploatering föregås normalt av
planläggning och följs sedan av ett genomförande.
Exploatering, mnkr

Budget 2021

Utfall

Avvikelse

Detaljplaner inkomster

22,4

10,8

-11,6

Detaljplaner utgifter

-8,0

-10,4

-2,4

Summa

14,4

0,4

-14,0

Allmän platsmark
inkomster

66,9

57,3

-9,6

Allmän platsmark utgifter

-258,2

-167,4

90,8

Summa

-191,3

-110,1

81,2

347,9

313,4

-34,5

-247,2

-193,5

53,7

Summa

100,7

119,9

19,2

Summa exploatering

-76,2

10,2

86,4

Mark inkomster
Mark utgifter

Utfallet för detaljplanernas inkomster är 11,6 miljoner kronor lägre än budgeterat och beror främst på
förskjutning i projektet Väsjö Norra C.
Exploatering av allmän platsmark redovisar ett investeringsnetto på -110,1 miljoner kronor vilket ger
en positiv nettoavvikelse på 81,2 miljoner kronor jämfört med budget. Intäktsavvikelsen avser
markförsäljningar som förskjutits till år 2022. Mindre utgifter än budgeterat beror även de på
förskjutningar framåt i tid.
Exploateringen av mark redovisar en positiv nettoavvikelse för kommunens markutveckling om 19,2
miljoner kronor. Det beroende på förskjutningar i tidplaner kopplade till främst utvecklingen i Väsjön
och Mässområdet. Avvikelsen omfattar lägre intäkter om totalt 34,5 miljoner kronor och lägre utgifter
om totalt 53,7 kronor.
Belopp i mkr
Skattefinansierade investeringar

Budget 2021

Utfall

Avvikelse

-29,9

-1

28,9

Utgifterna för de skattefinansierade investeringarna har flyttas fram och avser reningsanläggning
Edsvik och Norrvikens sjösportcenter.
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SOLLENTUNA KOMMUN
Revisorerna

Kommunfullmäktige i
Sollentuna kommun

Revisionsberättelse för år 2021
Vi har granskat styrelsens och nämndernas verksamhet. Granskningen har även omfattat den
verksamhet som bedrivits av den Gemensamma nämnden för familjerättsliga frågor i
Sigtuna, Sollentuna och Upplands Väsby kommuner. Genom utsedda lekmannarevisorer har
även verksamheten i kommunens helägda bolag granskats.
Granskningen har utförts enligt kommunallagen, god revisionssed i kommunal verksamhet
och kommunens revisionsreglemente. Granskningen har haft den omfattning och inriktning
samt givit de resultat som redovisas i bilagan, Revisorernas redogörelse för 2021 och övriga
till berättelsen bifogade bilagor.
Revisorerna ansvarar för att granska verksamhet, intern kontroll och räkenskaper samt att
pröva om verksamheten bedrivits enligt fullmäktiges uppdrag och mål samt de lagar och
föreskrifter som gäller för verksamheten.
Vi bedömer sammantaget att styrelsen och nämnder i Sollentuna kommun bedrivit
verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt.
Vissa avvikelser har dock iakttagits i årets granskningar vilket framgår av revisorernas
redogörelse.
Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande och att årsredovisningen i allt
väsentligt är upprättad enligt god redovisningssed.
Vi bedömer att styrelsens och nämndernas interna kontroll sammantaget har varit
tillräcklig även om vissa brister har uppmärksammats och kontrollen i vissa delar behöver
stärkas.
Vi bedömer att resultatet enligt årsredovisningen delvis är förenligt med fullmäktiges mål
för god ekonomisk hushållning i det finansiella perspektivet.
Vi bedömer, utifrån årsredovisningens återrapportering, att resultatet delvis är förenligt
med de kvalitetsfaktorer som fullmäktige fastställt i budget 2021.
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Ansvarsfrihet och årsredovisning
Vi tillstyrker:
att ansvarsfrihet beviljas Kommunstyrelsen och övriga nämnder samt de enskilda
ledamöterna i dessa organ.
att kommunens årsredovisning godkänns.

Sollentuna, enligt dag för vår elektroniska signering

Marija Babic

Ulf Zettervall

Nils-Åke Borgström

Jan-Eric Nyberg

Magnus Brixarve

Lilian Lama

Bilagor
Till revisionsberättelsen bifogas:
Revisorernas redogörelse för 2021
De sakkunnigas rapporter i olika granskningsinsatser
Lekmannarevision
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10 Bilaga till resultatuppföljningen
10.1 Kvalitetsindikatorer
10.1.1 Goda arbetsförutsättningar
Kvalitetsindikator

Sjukfrånvaro, (%)

Utfall
2019

Utfall
2020

Utfall
2021

Styrgrän
s 2021

5,8

7,2

6,1

6

Utfall
kvinnor
2021

Styrgrän
s
kvinnor
2021

Utfall
män
2021

Styrgrän
s män
2021

Kommentar Helår 2021
Total sjukfrånvaro för 2021 R12 per december är 6,1% vilket är strax över uppsatt styrgräns. Sjukfrånvaron är betydligt
lägre än för pandemins första år, 2020, då sjukfrånvaron var 7,2%
Personalomsättning,
extern (%)

14,4

12

11,9

15

Kommentar Helår 2021
Personalomsättningen R12 för Sollentuna kommun per sista december för 2021 var 11,9% vilket är under uppsatt
styrgräns. En mindre höjning kan ses i jämförelse med tertial 2 2021 då den var 11,6%. Personalomsättningen har sjunkit
under pandemin och nivån är fortsatt under nivån för åren innan pandemin.
HME
(hållbart
medarbetarengagema
ng), index

80,9

81,7

81,8

81

Kommentar Helår 2021
HME totalt för Sollentuna kommun uppgår till 81,8 vilket är en mindre ökning från föregående års mätning 2020 då
värdet var 81,7. Värdet under T1 är strax över styrgränsen på 81.

10.1.2 Ansvarsfull ekonomi
Kvalitetsindikator

Soliditet,
(%)

Utfall
2019

Utfall
2020

Utfall
2021

Styrgrän
s 2021

62

60

56

60

Utfall
kvinnor
2021

Styrgrän
s
kvinnor
2021

Utfall
män
2021

Styrgrän
s män
2021

Kommentar Helår 2021
Kommunen når inte upp till målet på 60 %, då redovisningen anpassats till att innehålla Finansiell Leasing enligt Rådet för
kommunal redovisnings rekommendation R5.
Redovisningen innebär att balansomslutningen ökar med ca 1,2 mdkr i posten Materiella anläggningstillgångar som avser
fastigheter som kommunen hyr men ska redovisas som kommunen äger dessa. Det försämrar soliditeten med ca 8 enheter.
Årets
resultat, % av
skatteintäkter (exkl
reavinster)

0,9

1,5

6,5

2,8

Kommentar Helår 2021
Årets goda resultat gör att resultatkravet överstiger målet. Förklaring till det goda resultatet finns bland annat under
rubriken Driftsredovisning som förklarar de positiva och negativa avvikelserna.
Upplåning
för egen
räkning, mdkr

0,4
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Kvalitetsindikator

Utfall
2019

Utfall
2020

Utfall
2021

Styrgrän
s 2021

Utfall
kvinnor
2021

Styrgrän
s
kvinnor
2021

Utfall
män
2021

Styrgrän
s män
2021

Kommentar Helår 2021
Kommunen har inga externa lån - befintligt lån löstes under tertial 3 avseende ett lån hos Kommuninvest på 200 mkr. Då
kommunen har god likviditet behövdes ingen ny upplåning.
Prognossäkerhet, (%)

0,7

1

1,6

0,5

Kommentar Helår 2021
Prognossäkerheten har för 2021 blivit sämre mot tidigare år. Resultatförbättringen mellan delårsbokslut och årets utfall är
61 miljoner kronor. Det är framförallt kommunstyrelsen, vård- och omsorgsnämnden, socialnämnden och
resultatenheterna som varit för försiktiga i sina bedömningar i samband med delårsbokslutet.

10.1.3 Trygga elever
Kvalitetsindikator

Elever i åk 2
som känner sig
trygga, kommunal
gymnasieskola, andel
(%) UK

Utfall
2019

Utfall
2020

Utfall
2021

Styrgrän
s 2021

91

91

90

91

98

99

98

99

Utfall
kvinnor
2021

Styrgrän
s
kvinnor
2021

Utfall
män
2021

Styrgrän
s män
2021

Kommentar Helår 2021
.
Elever som
inte upplever sig
mobbade under lång
tid i kommunala
grundskolor, minst ett
år, andel (%) UK

95,6

94,4

Kommentar Helår 2021
Långtidsmobbningen fick ett positivt trendbrott förra läsåret. En teori är att möjligheten att vara hemma kan ha gjort att
det resultatet inte är helt tillförlitligt. Årets värde har återgått till samma nivå som året innan och motsvarar den nivå där
det brukar ligga.

10.1.4 Nöjda medborgare och brukare
Kvalitetsindikator

Företagsklimat enl.
ÖJ (Insikt) - Totalt,
NKI

Utfall
2019

70
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Utfall
2020

Utfall
2021

Styrgrän
s 2021

73

75

Utfall
kvinnor
2021

Styrgrän
s
kvinnor
2021

Utfall
män
2021

Styrgrän
s män
2021
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Kvalitetsindikator

Utfall
2019

Utfall
2020

Utfall
2021

Styrgrän
s 2021

Utfall
kvinnor
2021

Styrgrän
s
kvinnor
2021

Utfall
män
2021

Styrgrän
s män
2021

Kommentar Helår 2021
Underlaget för NKI 2020 i Sollentuna baseras på 137 svar med en svarsfrekvens om ca 54 procent. Det är jämförelsevis ett
litet antal ärenden, vilket bland annat berör på att ärendemängden minskat under pandemin till följd av t.ex. uppskjutna
tillsynsbesök.
För mätåret 2020 (som publicerades av SKR och SBA i april 2021) går Sollentuna fram tre enheter, från NKI 70 år 2019.
Det är framförallt bygglov (som ökar åtta enheter från NKI 62 till NKI 70) och markupplåtelser (som går fram 10 enheter
till NKI 66). Högst NKI har brandskydd (NKI 84) och lägst har miljö- och hälsoskydd med NKI 59. Livsmedelskontroll
har NKI 76. Gällande miljö- och hälsoskydd har det blivit fel i inrapporteringen av ärenden. Många ärenden som skulle
kommit med har "stanna i systemet". Det är nu korrigerat för 2021, men innebär att resultaten för det myndighetsområdet
är mycket osäkra för mätår 2020. För myndighetsområdet serveringstillstånd fick Sollentuna inga resultat för mätåret
2020, pga. få ärenden och låg svarsfrekvens.
Jämfört med några andra referenskommuner är Sollentunas NKI medelgod. Ett NKI om 73 är att betrakta som hög NKI.
Sollentuna har högre NKI än Solna och Täby, men ligger fyra-sju enheter lägre än Järfälla, Lidingö, Nacka och Upplands
Väsby.
Nöjdhet med
förskolans
verksamhet,
kommunala
förskolor, andel (%)

92

93

93

90

Kommentar Helår 2021
Styrgränsen är överträffad och visar på en positiv trend tre år i följd. Detta trots de påfrestningar pandemin inneburit för
verksamheten.
Nöjdhet med
fritidshemmens
verksamhet,
kommunala
grundskolor, andel
(%)

85,3

84

87

85

80

80

Kommentar Helår 2021
Styrgränsen för det sammantagna värdet överträffas:
Vårdnadshavare förskoleklass - 92 %
Vårdnadshavare åk 3 - 83 %
Elever åk 3 - 93 %
Nöjdhet
med verksamheten,
kommunal
gymnasieskola, andel
(%)

79

85

Kommentar Helår 2021
Styrgränsen uppnås. Utfallet är fem procentenheter lägre än föregående årskull elever i åk 2, men bedöms ändå som gott
utifrån att eleverna innevarande läsår haft stor del av sin skolgång som fjärrundervisning.
Brukarbedömning
individ- och
familjeomsorg totalt
- förbättrad situation,
andel (%)

84

80

80

85

Kommentar Helår 2021
Resultatet är på samma nivå som föregående år och bedöms acceptabelt.
I jämförelse med våra närliggande kommuner Järfälla, Nacka, Solna och Täby redovisar vi ett betydligt högre resultat än
Nacka (71) men något lägre än Järfälla (86). Solna och Täby redovisar inget resultat för 2021.
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Kvalitetsindikator

Brukarbedömning
hemtjänst
äldreomsorg,
helhetssyn, andel (%)

Utfall
2019

Utfall
2020

Utfall
2021

Styrgrän
s 2021

Utfall
kvinnor
2021

Styrgrän
s
kvinnor
2021

Utfall
män
2021

Styrgrän
s män
2021

84

83

-

-

-

-

-

-

-

-

Kommentar Helår 2021
Socialstyrelsens brukarundersökning är försenad och resultaten publiceras preliminärt i maj 2022.
Brukarbedömning
daglig verksamhet
LSS - trivsel, andel
(%)
Brukarbedömning
särskilt boende,
äldreomsorg,
helhetssyn, andel (%)

86

81

77

89

88

-

-

-

-

Kommentar Helår 2021
Socialstyrelsens brukarundersökning är försenad och resultaten publiceras preliminärt i maj 2022.
Brukarbedömning
boendestöd LSS
- trivsel, andel (%)
Brukarbedömning
boende LSS totalt
- brukaren trivs alltid
hemma, andel (%)

87

75

94

92

79

86

10.1.5 Goda utbildningsresultat
Kvalitetsindikator

Elever på
SFI som klarat minst
två kurser, av
nybörjare två år
tidigare, andel (%)

Utfall
2019

Utfall
2020

Utfall
2021

Styrgrän
s 2021

Utfall
kvinnor
2021

Styrgrän
s
kvinnor
2021

Utfall
män
2021

Styrgrän
s män
2021

41

41

-

-

-

-

-

-

Kommentar Helår 2021
Utfallet för år 2021 redovisas i Kolada under maj månad 2022.
Resultat vid
avslut i kommunens
arbetsmarknadsverks
amhet, deltagare som
börjat arbeta eller
studera, andel (%) SIDB

47
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Kvalitetsindikator

Utfall
2019

Utfall
2020

Utfall
2021

Styrgrän
s 2021

Utfall
kvinnor
2021

Styrgrän
s
kvinnor
2021

Utfall
män
2021

Styrgrän
s män
2021
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För att öka andelen deltagare inom arbetsmarknadsenheten som går vidare till arbete eller studier har verksamheten ökat
graden av flexibilitet i varje insats där det ges en kombination av insatser utifrån individuella behov. Det individuella
stödet kan handla om språkstödjande och hälsofrämjande insatser i kombination med praktik och coachinsats.
Utfallet för året visar på att färre av deltagarna hos arbetsmarknadsenheten går ut till jobb vilket beror dels på att
deltagarna står längre från arbetsmarknaden och dels på ett försämrat läge på arbetsmarknaden för gruppen. Positivt att
andelen deltagare som går vidare till studier har ökat under året vilket bedöms bero på ett utvecklat samarbete med studieoch yrkesvägledare på Kunskapsparken.
Elever med
godkända betyg,
kommunal
vuxenutbildning,
andel (%)

87

89

93

84

Kommentar Helår 2021
Under de senaste åren har andelen elever med godkända betyg haft en positiv trend. Detta bedöms bero på att centrala
pedagogiska insatser genomförts för stöd till studerande, att fler studerande tenderar att ta del av handledningen och de
stödinsatser som erbjudits på distans samt att utbildningsanordnarna har upprättat handlingsplaner för studerande som
risker att få ett underkänt betyg (F). Vidare har antalet sökande som tagit del av stöd av studie- och yrkesvägledare inför
sina studier ökat under året vilket innebär att fler studerande har haft en genomarbetad studieplanering.
Det som har framkommit på verksamhetsbesöken hos utbildningsanordnarna är att lärarna upplever att eleverna under
pandemin har tagit mer allvarligt på sina studier och är mer motiverade vilket bedöms bero på ett försämrat läget på
arbetsmarknaden.
Ovanstående bedöms ha bidragit till att kvalitetsindikatorn "Andelen elever med godkända betyg" har ett betydligt högre
utfall jämfört med föregående år.
Elever i åk 9
som är behöriga till
gymnasieskolan,
kommunala
grundskolor, andel
(%) UK

91,8

91,3

91

89

91,9

90,1

Elever i åk 9
som uppnått
kunskapskraven i alla
ämnen, kommunala
grundskolor, andel
(%) UK

88,1

87,8

84,4

89

85,2

83,7
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85,4 procent av eleverna har fått lägst betyget E i alla ämnen, vilket innebär att styrgränsen uppnås till 96 procent, En
något större andel flickor än pojkar når kunskapskraven (flickor 86,2%, pojkar 84,7%).
Elever i åk 9,
meritvärde
kommunala
grundskolor,
genomsnitt (17
ämnen) UK

261,9

260,9

255,8

258

265,4

246,4

Kommentar Helår 2021
Utfallet ligger väldigt nära styrgränsen men det finns skillnader mellan resultaten för flickor och pojkar. Flickorna har
överträffat styrgränsen med knappt 5 meritpoäng medan pojkar ligger knappt 15 meritpoäng under styrgränsen.
Gymnasieelever med
examen inom 3 år,
högskoleförberedand
e program
kommunala skolor,
andel (%) UK

82,98
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85,27

90,8

82,5
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10.1.6 God extern service
Kvalitetsindikator

Tillgänglighet e-post
på Kontaktcenter
- skriftliga svar

Utfall
2019

Utfall
2020

Utfall
2021

Styrgrän
s 2021

93

95

95

95

Utfall
kvinnor
2021

Styrgrän
s
kvinnor
2021

Utfall
män
2021

Styrgrän
s män
2021

Kommentar Helår 2021
Kontaktcenter kan inte mäta utfallet i procent i nya ärendehanteringssystemet. Kontaktcenter når däremot upp till 4,5 av 5
möjliga i upplevd tillgänglighet i kontaktcenter när det gäller e-post, i kundundersökningen. Vilket är en mycket bra siffra.

10.1.7 Kort handläggningstid
Kvalitetsindikator

Andel
bygglovsärenden med
en handläggningstid
inom 10 veckor, (%)

Utfall
2019

Utfall
2020

Utfall
2021

Styrgrän
s 2021

98

98

100

99

Utfall
kvinnor
2021

Styrgrän
s
kvinnor
2021

Utfall
män
2021

Styrgrän
s män
2021

Kommentar Helår 2021
Indikatorn visar hur stor andel av ärendena som klarar tidsfristen om tio veckor, där verksamheten handlagt ärendet med
en godtagbar effektivitet. Ärenden vars handläggningstid förlängts enligt 9 kap 27§ PBL räknas inte.
Andel
granskade
årsräkningar den 1/7
av totalen, (%)

100

100

98

99

Väntetid i
antal dagar från
ansökan vid nybesök
till beslut inom
försörjningsstöd,
medelvärde

12

13

14

10

Kommentar Helår 2021
Väntetiden har ökat något från föregående år (jmf 13 dagar 2020). Utfallet avser första halvåret 2021 och utifrån rådande
pandemi kan sjukfrånvaro hos personal vara en del som påverkat resultatet. Utfallet bedöms dock falla inom nämndens
acceptabla nivåer.
Utredningstid i antal
dagar från ansökan
till beslut om LSSinsats (alla insatser),
medelvärde
Väntetid i
antal dagar från
beslut till första
erbjudna
inflyttningsdatum
avseende boende
enligt 9 § 9 LSS,
medelvärde

56

57

45

60

9

41

22

34
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Kvalitetsindikator

Väntetid i
antal dagar från
ansökningsdatum till
erbjudet
inflyttningsdatum till
särskilt boende,
medelvärde

Utfall
2019

Utfall
2020

Utfall
2021

Styrgrän
s 2021

40

57

44

40

Utfall
kvinnor
2021

Styrgrän
s
kvinnor
2021

Utfall
män
2021

Styrgrän
s män
2021

Utfall
kvinnor
2021

Styrgrän
s
kvinnor
2021

Utfall
män
2021

Styrgrän
s män
2021

10.1.8 God tillgång till kultur
Kvalitetsindikator

Aktivitetstillfällen för
barn och unga i
kommunala bibliotek,
antal/1000 inv 0-18 år

Utfall
2019

Utfall
2020

Utfall
2021

Styrgrän
s 2021

17

11

77

30
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Biblioteken satsade i år på fler aktiviteter för barn och unga., bland annat fler dagliga aktiviteter på loven.
Deltagartillfällen i
idrottsföreningar,
antal/inv 7-20 år

40

41

39

35

Kommentar Helår 2021
Nyckeltalet har sjunkit på grund av pandemin, om än förvånansvärt lite. Under pandemin har kommun aktivt arbetat med
att försöka möjliggöra för föreningar att hålla igång sin barn- och ungdomsverksamhet inom ramarna för gällande
restriktioner. Många föreningar har varit duktiga på att själva hitta nya kreativa sätt att träna trots pandemin.

10.1.9 Förbättrad livssituation
Utfall
2019

Utfall
2020

Utfall
2021

Styrgrän
s 2021

Ej
återaktualiserade barn
0-12 år ett år efter
avslutad utredning
eller insats, andel (%)

85

75

89

80

Ej
återaktualiserade
ungdomar 13-20 år
ett år efter avslutad
utredning eller insats,
andel (%)

79

69

89

80

Ej
återaktualiserade
vuxna personer med
försörjningsstöd ett år
efter avslutat
försörjningsstöd,
andel (%)

80

75

71

80

Kvalitetsindikator
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Utfall
kvinnor
2021

Styrgrän
s
kvinnor
2021

Utfall
män
2021

Styrgrän
s män
2021
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Kvalitetsindikator

Ej
återaktualiserade
vuxna med
missbruksproblem
21+ ett år efter
avslutad utredning
eller insats, andel (%)

Utfall
2019

Utfall
2020

Utfall
2021

Styrgrän
s 2021

78

83

71

80

Utfall
kvinnor
2021

Styrgrän
s
kvinnor
2021

Utfall
män
2021

Styrgrän
s män
2021

Utfall
kvinnor
2021

Styrgrän
s
kvinnor
2021

Utfall
män
2021

Styrgrän
s män
2021

10.1.10 God miljö och infrastruktur
Kvalitetsindikator

Antal
inflyttningsklara
bostäder per år

Utfall
2019

Utfall
2020

Utfall
2021

Styrgrän
s 2021

578

545

499

500

Kommentar Helår 2021
Enligt en preliminär uppgift från SCB har 499 nya bostäder färdigställts i kommunen under 2021, varav drygt 100 småhus.

10.2 Uppdrag
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Uppdrag

Kommentar

Kommunstyrelsen uppdrar till KLK att ta fram en
markutvecklingsstrategi för utveckling av kommunens
mark och att bedriva en aktiv fastighetsutveckling i syfte att
frigöra byggrätter. Återrapportering ska ske till
kommunstyrelsen årligen i samband med tertialrapport 2,
med början 2017.

Återrapportering sker först under tertialrapport 2 enligt
uppdragets anvisningar.

En övergripande markutvecklingsstrategi har lyfts in
granskningsförslaget till översiktsplanen. Parallellt
genomförs en kartläggning av kommunens markinnehav
som underlag för strategiska ställningstaganden för
utveckling.

En övergripande markutvecklingsstrategi har lyfts in
granskningsförslaget till översiktsplanen. Parallellt
genomförs en kartläggning av kommunens markinnehav
som underlag för strategiska ställningstaganden för
utveckling.

En övergripande markutvecklingsstrategi har lyfts in
granskningsförslaget till översiktsplanen som går upp för
antagande kvartal 1 år 2022. Parallellt har balansering av
projektportföljen skett genom beslut i kommunstyrelsen om
ny strategisk inriktning för Väsjön och Helenelund under
2020 respektive 2021 och återkommer för övriga större
stadsutvecklingsområden under kommande år. Uppdraget
från kommunstyrelsen från 2017 föreslås därmed avslutas i
och med verksamhetsberättelsen 2021.

En övergripande markutvecklingsstrategi har lyfts in
granskningsförslaget till översiktsplanen som går upp för
antagande kvartal 1 år 2022. Parallellt genomförs en
kartläggning av kommunens markinnehav som underlag för
strategiska ställningstaganden för utveckling.
Uppdrag om ramverk för det fortsatta varumärkesarbetet i
Sollentuna

Ett förslag till varumärkespolicy för Sollentuna kommun
och dess helägda bolag är framtaget av
kommunikationsenheten. Arbetet har skett i dialog med
gruppledarna för den politiska majoriteten och har
presenterats för nämndordföranden och bolagens
ordförande. Varumärkespolicyn har varit på remiss till
nämnder och bolag under våren 2021 och
kommunledningskontoret har för avsikt att under hösten
lyfta fram ärendet för politisk behandling.

Kommunledningskontoret fick hösten 2019 två politiska
uppdrag; framtagande av ramverk/varumärkespolicy och
översyn av grafisk profil inklusive förslag till förbättringar
och eventuell justering av logotyp. Efter viss paus pga
covid kom arbetet igång under höst 2020. Genom
framtagande av en ny grafisk profil och en
sammanhållande policy för varumärkesarbetet kommer
bilden av Sollentuna bli tydligare externt och internt. Beslut
om att anta varumärkespolicy och justerad profil fattades i
kommunfullmäktige den 16 december. Då beslutet fattades
senare än planerat har arbetet blivit försenat.
Kommunikationsenheten har inlett arbetet med att ta fram
en ny grafisk profil i linje med det politiska uppdraget. För
att säkerställa att förankring och implementering av både
varumärkespolicy och ny grafisk profil sker i alla led
kommer en plan för arbetet att arbetas fram och
färdigställas under 2022. Planen kommer att tas fram i nära
samråd med KLG.
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Uppdrag

Kommentar

Uppdrag om översyn av Sollentunas grafiska profil och
förslag till möjliga förbättringsåtgärder

Under våren har förslag till justerad logotyp och inriktning
för ny grafisk profil för Sollentuna kommun tagits fram av
kommunikationsenheten. Den justerade logotypen har
under våren varit på remiss till nämnder och bolag.
Kommunledningskontoret har under hösten för avsikt att
lyfta fram ärendet för politisk behandling.

Kommunledningskontoret fick hösten 2019 två politiska
uppdrag; framtagande av ramverk/varumärkespolicy och
översyn av grafisk profil inklusive förslag till förbättringar
och eventuell justering av logotyp. Efter viss paus pga
covid kom arbetet igång under höst 2020. Genom
framtagande av en ny grafisk profil och en
sammanhållande policy för varumärkesarbetet kommer
bilden av Sollentuna bli tydligare externt och internt. Beslut
om att anta varumärkespolicy och justerad profil fattades i
kommunfullmäktige den 16 december. Då beslutet fattades
senare än planerat har arbetet blivit försenat.
Kommunikationsenheten har inlett arbetet med att ta fram
en ny grafisk profil i linje med det politiska uppdraget. För
att säkerställa att förankring och implementering av både
varumärkespolicy och ny grafisk profil sker i alla led
kommer en plan för arbetet att arbetas fram och
färdigställas under 2022. Planen kommer att tas fram i nära
samråd med KLG.
Uppdrag att utreda när krisnämnd ska aktiveras samt ta
fram förslag på uppdaterad tidsplan för kris- och
krigsövningar

Uppdrag att utreda när krisnämnd ska aktiveras samt ta
fram förslag på uppdaterad tidsplan för kris- och
krigsövningar

Uppdrag att utreda när krisnämnd ska aktiveras samt ta
fram förslag på uppdaterad tidsplan för kris- och
krigsövningar

Utreda förutsättningarna för att samordna resurser, lokaler,
digitala lösningar, etc. för att utöka antalet platser på
gymnasiala yrkesutbildningar och yrkesvux.

En samordning mellan gymnasiets och vuxenutbildningens
lokaler eller digitala lösningar anses vara en komplex
lösning att få till med de förutsättningar som finns idag.
Båda verksamheterna har högt tryck på dagtid och lite
verksamhet på kvällen då lokalerna nyttjas mindre, därför
kan inga resurser vinnas på samnyttjande av lokaler.
Uppdraget är slutfört.
En samordning mellan gymnasiets och vuxenutbildningens
lokaler eller digitala lösningar anses vara en komplex
lösning att få till med de förutsättningar som finns idag.
Båda verksamheterna har högt tryck på dagtid och lite
verksamhet på kvällen då lokalerna nyttjas mindre, därför
kan inga resurser vinnas på samnyttjande av lokaler.

Uppdraget utrett och avslutat enligt plan. Rapportering
lämnades i tertialrapport 1.
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Uppdrag

Kommentar

Ta fram en modell för att få fler personer som lever på
försörjningsstöd i sysselsättning genom enklare
arbetsuppgifter inom kommunens verksamhetsområden.
Detta ska göras i samverkan med natur- och
tekniknämnden, socialnämnden samt de kommunala
bolagen.

Planering pågår med natur- och teknikkontoret för
sysselsättningsinsatser inom städning/skräpplockning på
vissa områden i kommunen. Individer med försörjningsstöd
som inte kommer vidare till arbete eller studier utifrån
tidigare planeringen av insats anvisas till sysselsättning hos
arbetsmarknadsenheten med handledning av en
arbetsledare. Jobbsökaraktiviteter kommer att ingå som ett
inslag i sysselsättningsinsatsen. Arbetet påbörjas under
hösten.

Individer med försörjningsstöd som inte kommer vidare till
arbete eller studier utifrån tidigare planeringen av insats
anvisas till sysselsättning hos arbetsmarknadsenheten med
handledning av en arbetsledare. Anvisningarna sker dels
från socialsekreterare på ekonomiskt bistånd och dels från
handläggare hos arbetsmarknadsenheten.
Sysselsättningsinsatser är i gång med skräpplockning runt
idrottsplatser. Antalet individer som är i behov av
sysselsättning är låg i dagsläget men vid ökat behov av
platser kan insatserna utökas.

Individer med försörjningsstöd som inte kommer vidare till
arbete eller studier utifrån tidigare planeringen av insats
anvisas till sysselsättning hos arbetsmarknadsenheten med
handledning av en arbetsledare. Anvisningarna sker dels
från socialsekreterare på ekonomiskt bistånd och dels från
handläggare hos arbetsmarknadsenheten.
Sysselsättningsinsatser är i gång med skräpplockning runt
idrottsplatser. Antalet individer som är i behov av
sysselsättning är låg i dagsläget men vid ökat behov av
platser kan insatserna utökas.
Utreda möjligheten att samordna tillståndsverksamheten
med närliggande kommuner.

Arbetet med tillstånd och tillsyn har flyttats över till
avdelningen för Miljö och Hälsa på annan förvaltning från
och med 1 juli 2021. Uppdraget är därmed avslutat i
Socialnämndens förvaltning.
Arbetet med illstånd och tillsyn har flyttats över till
avdelningen för Miljö och Hälsa på annan förvatning från
och med 1 juli 2021. Uppdraget är därmed avslutat i
Socialnämndens förvaltning.

Ta fram en åtgärdsplan för att socialnämnden ska nå en
budget i balans till 2023.

Arbetet med åtgärdsplan inom Socialnämnden fortgår.
Under hösten togs beslut om att nämnden ska för 2022 få
ett extra tillskott på 10 miljoner kronor. Konsultstöd
fortsätter under 2022 och fokuserar på chefsstöd och hur
ekonomin ska följas upp.

Arbetet med åtgärdsplan inom Socialnämnden fortgår.
Under hösten togs beslut om att nämnden ska för 2022 få
ett extra tillskott på 10 miljoner kronor.
Konsultstöd fortsätter under 2022 och fokuserar på
chefsstöd och hur ekonomin ska följas upp.

Socialnämnden har under perioden arbetat utifrån
åtgärdsplanen. De flesta åtgärder är påbörjade och visar
effekt, men det räcker inte för att nå en budget i balans.
Socialnämnden fortsätter med arbetet enligt åtgärdsplanen
även under 2022. Se återrapportering i bilaga 4.
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Uppdrag

Kommentar

Utvärdera idrottshallars hyressättningsmodell.

Uppdraget avslutades i juni 2021.

Uppdraget avslutades i juni 2021

Utredningen har återrapporterats. Fortsatt samverkan sker
mellan berörda förvaltningskontor om hantering av
prognosticerat underskott samt modell för framtida upplägg
av hyresmodell.
Utreda hur högre hyresnivåer inte ska belasta berörda
skolors budgetar i alltför hög omfattning.

Utredning är pågående. Arbetet slutredovisas i sin helhet
vid verksamhetsberättelsen.

Beslutade mål inom lokalförsörjningen:


Lokalkostnaden per barn, elev eller brukare ska
vara så låg som möjligt för att skapa utrymme för
personal och därigenom förutsättningar för god
kvalitet i kommunens verksamheter.



Verka för att kommunens kostnader för
fastighetsförvaltning sker till REPAB:s
normalnivåer samt att investeringen per barn,
elev eller brukare vid nyproduktion inte ökar den
genomsnittliga lokalkostnadsandelen.

Implementerat en ny ekonomisk uppföljning av
fastighetsverksamheten. Arbetet syftar till monitorera
kostnader och intäkter samt att se vilka
kostnadseffektiviseringar som kan genomföras.
Fastighetsbudgeten sammanställs nu utifrån REPABs
nyckaltalssamling för olika typer av
verksamhetsfastigheter. REPAB-böckerna ger tillgång till
mängder av användbar information, som aktuella
rikstäckande jämförelsesiffror för olika typer av byggnader.
Uppföljningen av fastighetsverksamheten sker månatligen
tillsammans med SKAB. I mötena sker genomgång av
verksamhetslokaler och kulturfastigheter och hur de
kostnadsmässigt ligger till jämfört med budget och senaste
prognos. Uppföljningen sker på en detaljerad nivå för att
förstå var under- eller överskott har uppstått. Vid
underskott behövs lösningar som kommer till rätta med de
höga kostnaderna. Upphandling av ett nytt underhållsavtal
har inletts och ska vara klart till hösten 2022 och kommer
då att innebära lägre kostnader.
Det sker även effektiviseringsarbete kring till exempel
energiförbrukning där investeringarna, beräknade enligt
payoff-metoden, ska generera en positiv resultateffekt inom
de närmsta åren.
Vidare sker genomgång av investeringsutfallen mot
investeringsbudget för att förstå hur vi ligger till vid
respektive investeringsprojekt. Viktigt att hålla budgeterna
då ett överdrag av investeringsbudgeten ger en högre hyra
och drabbar nämndens kostnadsram.
En beräkning har sammanställts för att visa på en önskad
investeringstakt som visar på en nivå där hyror och
avskrivningar inom de närmsta åren inte tar en för stor del
av kostnadsutrymmet och trycker bort andra kostnader,
såsom till exempel löner. Det finns nu ett förslag om
önskvärd investeringsnivå som används i budgetprocessen
när tjänstemännen sammanställer en förslag på
investeringsbudget.
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Utreda omfattningen av eventuellt bidragsfusk och
välfärdsbrott samt ge förslag på hur förekomsten av dessa
kan stoppas.

Att utreda omfattning av bidragsfusk i en organisation är ett
komplicerat arbete. Att basera ett antagande om omfattning
utifrån hur många bidragsbrott som upptäcks kan ge en
missvisande bild. För att kunna förhindra och upptäcka
bidragsfusk krävs att det finns klara och tydliga rutiner för
hur en bidragsansökan skall hanteras. Sådana rutiner ökar
sannolikheten att upptäcka bidragsfusk eller försök till
bidragsfusk.
Det är med anledning av det viktigt att kommunen, utöver
tydliga regler och rutiner vid bidragsansökning, även har
tydliga regler, anvisningar och metodstöd inom kommunen
för att på ett effektivt sätt kunna arbeta förebyggande mot
korruption, hot, våld och otillbörlig påverkan.
När det gäller föreningsbidrag, bidrag som kommunen
enligt lag inte är skyldiga att utge så finns det regler
antagna av kommunfullmäktige som regler denna typ av
bidragsgivande. För att förtydliga dessa regler har
säkerhetsenheten presenterat ett förslag på kompletterande
tillämpningsanvisningar som syftar till att kunna förebygga
bidragsfusk. Detta förslag önskade den politiska
majoriteten inte besluta om.
I den samverkansöverenskommelse med Polisen som
kommunstyrelsen antog i början av 2021 så består en del av
förstärkt myndighetssamverkan. Det arbetet kommer att
utgöra en del av arbetet mot bidragsfusk. Primärt för att
upptäcka bidragsfusk i form av socialbidrag,
assistansersättningar och liknande kopplat till personer med
en framträdande roll kopplat till de kriminella nätverk som
finns i kommunen. Utöver detta behöver förvaltningarna
själva ta fram åtgärder och kontrollrutiner för att kunna
upptäcka bidragsfusk samt genomföra kontroller av
upphandlade leverantörer. Detta sker inom ramen för det
utvecklingsuppdrag som beslutats kopplat till målet om
inga utsatta områden 2030.

Att utreda omfattning av bidragsfusk i en organisation är ett
komplicerat arbete. Att basera ett antagande om omfattning
utifrån hur många bidragsbrott som upptäcks kan ge en
missvisande bild. För att kunna förhindra och upptäcka
bidragsfusk krävs att det finns klara och tydliga rutiner för
hur en bidragsansökan skall hanteras. Sådana rutiner ökar
sannolikheten att upptäcka bidragsfusk eller försök till
bidragsfusk.
Det är med anledning av det viktigt att kommunen, utöver
tydliga regler och rutiner vid bidragsansökning, även har
tydliga regler, anvisningar och metodstöd inom kommunen
för att på ett effektivt sätt kunna arbeta förebyggande mot
korruption, hot, våld och otillbörlig påverkan.
När det gäller föreningsbidrag, bidrag som kommunen
enligt lag inte är skyldiga att utge så finns det regler
antagna av kommunfullmäktige som regler denna typ av
bidragsgivande. För att förtydliga dessa regler har
säkerhetsenheten presenterat ett förslag på kompletterande
tillämpningsanvisningar som syftar till att kunna förebygga
bidragsfusk. Detta förslag önskade den politiska
majoriteten inte besluta om.
I den samverkansöverenskommelse med Polisen som
kommunstyrelsen antog i början av 2021 så består en del av
förstärkt myndighetssamverkan. Det arbetet kommer att
utgöra en del av arbetet mot bidragsfusk. Primärt för att
upptäcka bidragsfusk i form av socialbidrag,
assistansersättningar och liknande kopplat till personer med
en framträdande roll kopplat till de kriminella nätverk som
finns i kommunen. Utöver detta behöver förvaltningarna
själva ta fram åtgärder och kontrollrutiner för att kunna
upptäcka bidragsfusk samt genomföra kontroller av
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Uppdrag

Kommentar
upphandlade leverantörer. Detta sker inom ramen för det
utvecklingsuppdrag som beslutats kopplat till målet om
inga utsatta områden 2030.

Säkerhetsenheten
Att utreda omfattning av bidragsfusk i en organisation är ett
komplicerat arbete. Att basera ett antagande om omfattning
utifrån hur många bidragsbrott som upptäcks kan ge en
missvisande bild. För att kunna förhindra och upptäcka
bidragsfusk krävs att det finns klara och tydliga rutiner för
hur en bidragsansökan skall hanteras. Sådana rutiner ökar
sannolikheten att upptäcka bidragsfusk eller försök till
bidragsfusk.
Det är med anledning av det viktigt att kommunen, utöver
tydliga regler och rutiner vid bidragsansökning, även har
tydliga regler, anvisningar och metodstöd inom kommunen
för att på ett effektivt sätt kunna arbeta förebyggande mot
korruption, hot, våld och otillbörlig påverkan.
När det gäller föreningsbidrag, bidrag som kommunen
enligt lag inte är skyldiga att utge så finns det regler
antagna av kommunfullmäktige som regler denna typ av
bidragsgivande. För att förtydliga dessa regler har
säkerhetsenheten presenterat ett förslag på kompletterande
tillämpningsanvisningar som syftar till att kunna förebygga
bidragsfusk. Detta förslag önskade den politiska
majoriteten inte besluta om.
I den samverkansöverenskommelse med Polisen som
kommunstyrelsen antog i början av 2021 så består en del av
förstärkt myndighetssamverkan. Det arbetet kommer att
utgöra en del av arbetet mot bidragsfusk. Primärt för att
upptäcka bidragsfusk i form av socialbidrag,
assistansersättningar och liknande kopplat till personer med
en framträdande roll kopplat till de kriminella nätverk som
finns i kommunen. Utöver detta behöver förvaltningarna
själva ta fram åtgärder och kontrollrutiner för att kunna
upptäcka bidragsfusk samt genomföra kontroller av
upphandlade leverantörer. Detta sker inom ramen för det
utvecklingsuppdrag som beslutats kopplat till målet om
inga utsatta områden 2030.
Utvärdera omorganisationen av kommunikationsfunktionen
ur förvaltningarnas och politikens perspektiv.
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Utvärderingen visar på att måluppfyllelsen enligt
kommunikationspolicyn är god, och att omorganisationen
har uppfyllt kriterierna och medfört effektivisering. Genom
nuvarande organisation finns förutsättningarna på plats för
fortsatt god måluppfyllelse och utveckling inom
kommunikationsområdet.
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Uppdrag

Kommentar

Utreda om kommunens olika förvaltningar och de
kommunala bolagens styrelser kan använda samma
tekniska verktyg för säkra digitala möten.

Samma tekniska verktyg för digitala möten kan användas i
såväl nämnder som bolagsstyrelser. Det enklaste sättet är
att samordna detta politiskt mellan nämnd- och
styrelseordföranden så bolagen får direktiv direkt från sin
styrelse i frågan. Ett alternativ till detta är att kommunen
beslutar om ett ägardirektiv som gäller samtliga bolag.
Bolagen kan få övergripande stöd från
kommunledningskontoret i införandet av kommunens
lösning. I vissa fall kommer detta vara enklare eftersom
vissa bolag redan idag använder en del tekniska lösningar
som kommunen använder. För andra kommer det innebära
en större omställning. Det finns en kostnad behäftad med
detta för bolagen. Men den torde vara rätt marginell i
sammanhanget.

Samma tekniska verktyg för digitala möten kan användas i
såväl nämnder som bolagsstyrelser. Det enklaste sättet är
att samordna detta politiskt mellan nämnd- och
styrelseordföranden så bolagen får direktiv direkt från sin
styrelse i frågan. Ett alternativ till detta är att kommunen
beslutar om ett ägardirektiv som gäller samtliga bolag.
Bolagen kan få övergripande stöd från
kommunledningskontoret i införandet av kommunens
lösning. I vissa fall kommer detta vara enklare eftersom
vissa bolag redan idag använder en del tekniska lösningar
som kommunen använder. För andra kommer det innebära
en större omställning. Det finns en kostnad behäftad med
detta för bolagen. Men den torde vara rätt marginell i
sammanhanget.
Jämföra kommunledningskontorets effektivitet i relation
till jämförbara kommuner.

Kommunledningskontoren och kommunerna som helhet är
olika organiserade, varför en direkt jämförelse av
kommunledningskontorets effektivitet är svår att göra.
Jämförelsen har därför avgränsats till personal inom
administrativt arbete, vilket får fungera som indikation på
kommunens effektivitet.
Underlag till jämförelsen har hämtats från personalstatistik
från fyra kommuner, och från Sveriges kommuner och
regioners personalstatistik för landets samtliga kommuner.
Jämförelsen indikerar att Sollentuna är effektiva avseende
administrativa tjänster. I relation till befolkningen har
Sollentuna färre anställda inom administrativt arbete än
flertalet jämförbara kommuner. Under 2021 fortsätter
arbetet att effektivisera kommunledningskontorets
stabsverksamheter med en helårseffekt på omkring 7 %.

Utreda placering och kostnadsanalys av planerade
investeringar i idrottshallar.

Uppdraget avslutades i juni 2021.

Uppdraget avslutades i juni 2021

Uppdraget har återrapporterats.
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Kommentar

Utreda förutsättningar och möjligheter till förändrat
arbetssätt och utökat samarbete mellan kompetens- och
arbetsmarknadsnämnden och socialnämnden gällande
arbetsmarknadsinsatser, ekonomiskt bistånd och
sysselsättning, med målsättning att fler ska erhålla ett
arbete och uppnå egen försörjning samt att minska tiden för
bidragsberoende.

Ett småskaligt pilotprojekt planeras där handläggare från
arbetsmarknadsnämnden samt socialsekreterare
samlokaliseras för gemensam planering vid mottagandet av
klienter samt arbetet med långtidsarbetslösa.

Samverkansgrupper med representation från KAN och
SN har tillsammans arbetat kring följande
fokusområden:


Motverka långliggare.



Använda digitalisering på bästa sätt för
målgrupperna.



Enkla flöden som gynnar samverkan.


Använda befintlig personal på bästa sätt.
Genomförda aktiviteter i samverkan:


Genomgång av SOKs målgruppsinventering.



Gemensam framtagen kartläggningsmall vid
mottagandet.



Förbättrad kommunikationen kring individer med
en ny modul kopplad till verksamhetssystemen
som underlättar för snabb och säker
kommunikation kring individer.



Aktiviteter för att fler ska använda e-ansökan och
följa sitt ärende genom visa-tjänsten.

Pågående planering:

Utreda förutsättningarna för att i egen regi eller genom en
extern aktör etablera ytterligare ett trygghetsboende i
kommunen.



Möjligheter till gemensamt mottagande.



Gemensam planering för personer som behöver
samordnat stöd i samverkan med Region
Stockholm.

Utredningen har genomförts i samverkan med berörda
aktörer. Ett underlag för återrapportering har tagits fram,
vilket kommer att ske till kommunstyrelsen i enlighet med
uppdragsformuleringen.

Utredningen har genomförts i samverkan med berörda
aktörer. Ett underlag för återrapportering har tagits fram,
vilket kommer att ske till kommunstyrelsen i enlighet med
uppdragsformuleringen.

Utredningen har genomförts i samverkan med berörda
aktörer. Ett underlag för återrapportering har tagits fram,
vilket kommer att ske till kommunstyrelsen i enlighet med
uppdragsformuleringen.

Sollentuna, Årsredovisning 2021

112(123)

Åtgärder som visar hur nämnder och bolag bidrar till målet
om inga utsatta områden 2030.

Nämndernas samlade åtaganden och projekt kopplat till
målet om inga utsatta områden 2030 framgår i bifogad
rapport.

Trygghetsfrågan är viktig för att nå målet om inga utsatta
områden 2030. För att öka tryggheten är de allmänna
rummens utformning, drift och skötsel av stor betydelse.


KLN bidrar till detta genom att
Skräpplockardagarna som genomfördes i april.

Inga utsatta områden handlar även om att motverka
segregation och utanförskap. Ett sätt är att ha en
inkluderande och tillitsskapande kommunikation.


KLN har försökt att bidra genom att bjuda in
skolor att delta i ”Vårt Sollentuna 2040”, som
riktar sig till elever på mellanstadiet, högstadiet
och gymnasiet. Intresset har emellertid varit
begränsat det senaste året.



SHBN har som en indikator om sakägarnas
upplevelse av planprocessen. Inkludera
hyresgästers och bostadsrättshavares upplevelse
är detta ett sätt att kommunikationen är
inkluderande.
(Generellt är det viktigt för tilliten att
myndighetsutövningen är och uppfattas som
opartisk och inte tar ovidkommande hänsyn.)

I övrigt borde vi nämna att kommunens översiktsplanering
l bland annat syftar til social hållbarhet, där integration av
funktioner och att sammanlänka kommunens
bebyggelseområden genom att överbrygga barriärer är
viktiga för att motverka segregation. Men översiktsplanens
perspektiv är långsiktigt och fordrar kompletterande.
Dessutom ta upp vårt generella arbete med trygghetsfrågor
med trygghetssamordnare och koncernövergripande
samarbeten.

Aktivt medverkar i utökat samarbete mellan koncernbolag
och kommunen för att bidra till målet. Pilotprojekt
Edsberg.. tittar på Aniaraplatsen.

Natur- och tekniknämnden arbetar med utveckling av
belysning och genomför klottersanering. Det pågår även ett
utvecklingsarbete angående arbetssätt i mindre projekt med
syfta att planera för ökad trygghet.
På samma sätt pågår ett utvecklingsarbete med övriga
kommunkoncernen angående arbetssätt i mindre projekt för
att planera för ökad trygghet.
Möjligheten har utretts att genom ett kartskikt se över
exempelvis Edsberg utifrån ett trygghetsperspektiv och se
vem som ansvarar för driften av olika ytor. Genom detta är
förhoppningen att få till ett ökat samarbete och sätta rätt
nivå och standard på underhållet.

Staben har en samordnande roll för avdelnings arbete med
trygghet och inga utsatta områden 2030.

Säkerhetsenheten har tillsammans med stöd från Malmö
universitet tagit fram en analysmodell för att kunna följa
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hur de sociala indikatorer som påverkar livsvillkoren i ett
utsatt områden ser ut och hur de förändras över tid. För att
uppnå målet om inga utsatta områden 2030 behöver
kommunen arbeta för att förbättra livsvillkoren i de utsatta
områdena. Kommunen behöver också kunna följa
utvecklingen av de sociala indikatorer som används för att
mäta livsvillkoren i ett område. Dessa indikatorer kan
användas för att följa utvecklingen i ett område.
Analysmodellen har utgjort ett underlag för det
utvecklingsuppdrag som beslutades av kommunfullmäktige
i budgetärendet för 2022. Utvecklingsuppdraget innehåller
en målsättning om förbättringar kopplat till ett antal
indikatorer. Indikatorer som behöver förbättras för att
kommunen ska närma sig målet om inga utsatta områden.
De i utvecklingsuppdraget utpekade nämnder och bolag
kommer kontinuerligt följas upp med hjälp av
analysmodellen. Uppföljning av aktiviteter och mål
kommer även ske i ordinarie verksamhetsuppföljning samt
vid nämnddialoger. Under 2022 kommer arbetet utvecklas
med att ta fram gemensamma förvaltningsövergripande
indikatorer som sedan kan följas upp på
kommunövergripande nivå.

Säkerhetsenheten har tillsammans med stöd från Malmö
universitet tagit fram en analysmodell för att kunna följa
hur de sociala indikatorer som påverkar livsvillkoren i ett
utsatt områden ser ut och hur de förändras över tid. För att
uppnå målet om inga utsatta områden 2030 behöver
kommunen arbeta för att förbättra livsvillkoren i de utsatta
områdena. Kommunen behöver också kunna följa
utvecklingen av de sociala indikatorer som används för att
mäta livsvillkoren i ett område. Dessa indikatorer kan
användas för att följa utvecklingen i ett område.
Analysmodellen har utgjort ett underlag för det
utvecklingsuppdrag som beslutades av kommunfullmäktige
i budgetärendet för 2022. Utvecklingsuppdraget innehåller
en målsättning om förbättringar kopplat till ett antal
indikatorer. Indikatorer som behöver förbättras för att
kommunen ska närma sig målet om inga utsatta områden.
De i utvecklingsuppdraget utpekade nämnder och bolag
kommer kontinuerligt följas upp med hjälp av
analysmodellen. Uppföljning av aktiviteter och mål
kommer även ske i ordinarie verksamhetsuppföljning samt
vid nämnddialoger. Under 2022 kommer arbetet utvecklas
med att ta fram gemensamma förvaltningsövergripande
indikatorer som sedan kan följas upp på
kommunövergripande nivå.

Säkerhetsenheten
Säkerhetsenheten har tillsammans med stöd från Malmö
universitet tagit fram en analysmodell för att kunna följa
hur de sociala indikatorer som påverkar livsvillkoren i ett
utsatt områden ser ut och hur de förändras över tid. För att
uppnå målet om inga utsatta områden 2030 behöver
kommunen arbeta för att förbättra livsvillkoren i de utsatta
områdena. Kommunen behöver också kunna följa
utvecklingen av de sociala indikatorer som används för att
mäta livsvillkoren i ett område. Dessa indikatorer kan
användas för att följa utvecklingen i ett område.
Analysmodellen har utgjort ett underlag för det
utvecklingsuppdrag som beslutades av kommunfullmäktige
i budgetärendet för 2022. Utvecklingsuppdraget innehåller
en målsättning om förbättringar kopplat till ett antal
indikatorer. Indikatorer som behöver förbättras för att
kommunen ska närma sig målet om inga utsatta områden.
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Uppdrag

Kommentar
De i utvecklingsuppdraget utpekade nämnder och bolag
kommer kontinuerligt följas upp med hjälp av
analysmodellen. Uppföljning av aktiviteter och mål
kommer även ske i ordinarie verksamhetsuppföljning samt
vid nämnddialoger. Under 2022 kommer arbetet utvecklas
med att ta fram gemensamma förvaltningsövergripande
indikatorer som sedan kan följas upp på
kommunövergripande nivå.

Natur- och tekniknämnden samt kommunstyrelsen
arbetar med utveckling av belysning och genomför
klottersanering samt informerar om servicedagarna för
renhållning. Det pågår även ett utvecklingsarbete angående
arbetssätt i mindre projekt med syfta att planera för ökad
trygghet.
Klimatnämnden bidrar till målet genom att bjuda in skolor
att delta i ”Vårt Sollentuna 2040”, som riktar sig till elever
på mellanstadiet, högstadiet och gymnasiet. Intresset har
emellertid varit begränsat det senaste året.
Samhällsbyggnadsnämnden har en indikator kopplad till
sakägarnas upplevelse av planprocessen vilket därmed
inkluderar hyresgästers och bostadsrättshavares upplevelse.
Det pågår även ett utvecklingsarbete angående arbetssätt
och samarbete mellan koncernbolag och kommunens
nämnder för att bidra till målet i bl.a Edsberg.
Miljö- och byggnadsnämnden har ett tillsynsansvar som
bland annat omfattar att följa upp anmälningar om olovliga
boenden. Exempel på detta kan vara när kontor nyttjas
olovligt som boende/hotell används som
vandrarhem/hotell. Samarbete sker med brandkår och polis.
Under 2021 har en prioriteringslista arbetats fram för denna
typ av ärenden. Det kan handla om ärenden med brister
som innebär fara för liv, hälsa och egendom. Det kan även
handla om brister i underhåll som har gått så långt att det är
fråga om förfall, uppenbara eller stora avvikelser samt där
omgivningen upplever stor olägenhet. I övrigt har
tillsynsarbetet genomförts enligt plan.
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Uppdrag

Kommentar
Natur- och tekniknämnden arbetar aktivt med
trygghetsskapande satsningar så som ökad belysning,
klottersanering samt ser över möjligheten för ökade
trygghetssatsningar inom mindre projekt som nämnden
genomför.
För att skapa tryggare offentliga miljöer och bidra till målet
inga utsatta områden samarbetar
Samhällsbyggnadsnämnden och Natur- och tekniknämnden
genom att lägga fokus på drift och säkerhetsfrågor i tidiga
skeden i planärenden.
Områdesansvariga stadsutvecklare och
trygghetssamordnare har även etablerats inom
verksamheterna.

Natur- och tekniknämnden arbetar med utveckling av
belysning och genomför klottersanering. Det pågår även ett
utvecklingsarbete kring arbetssätt i mindre projekt för att
planera för ökad trygghet.
Det pågår även ett utvecklingsarbete kring arbetssätt i
mindre projekt för att planera för ökad trygghet i nära
samarbete med övriga kommunkoncernen.
Möjligheten att genom ett kartskikt se över ex. Edsberg
med trygghet och se vem som driftar vad och hur ses över.
Syftet är att öka möjligheterna till samarbete och sätta rätt
nivå och standard på underhållet.

Staben har en samordnande roll för avdelnings arbete med
trygghet och inga utsatta områden 2030.
Uppdraget avslutas till förmån för utvecklingsuppdrag Inga
utsatta områden 2030.
Se bilaga till verksamhetsberättelsen om pågående
aktiviteter.
Se bilaga 3.
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Barn- och ungdomsenheten
Pågående samarbete med Kultur och fritidskontoret som
omfattar regelbundna konsultationer gällande
orosanmälningar, gemensamma fältkvällar och andra
aktiviteter. Regelbundna samverkansmöten mellan
enhetschef och arbetsledare inom Socialtjänsten och Kultur
och fritid med syfte att följa och utveckla det gemensamma
arbetet.
Pågående strategisk och konkret samverkan med
ungdomspolisen och områdespolis med syfte att utbyta den
information som är möjlig att dela med beaktande av
sekretess för att förebygga brott, identifiera unga i riskzon
samt sätta in rätt insatser och åtgärder riktat till unga med
risk att fastna i kriminalitet och missbruk.

Sollentuna kommun har som uttalat mål att inte ha några
områden med på polisens lista över utsatta områden år
2030. Uppdraget ligger i linje med Socialnämndens
grunduppdrag som bland annat innefattar att förebygga
sociala problem och psykosocial ohälsa med syftet att
skapa högsta möjliga känsla av trygghet hos medborgarna
och att minsta möjliga antal medborgare hamnar i
utanförskap.
Under året har socialnämndens fokus legat på följande tre
områden:


Samverkan



Fältverksamhet


Avhopparverksamhet
Uppdraget har under året konkretiserats ytterligare med
indikatorer, åtgärder och aktiviteter som en del i
verksamhetsplanen för 2022.
För mer information om arbetet som genomförts under
2021 se bilaga 3.

Avdelningen för vuxna
Avhopparverksamhet
I samverkan med avdelningen för barn och unga har
avdelningen arbetat med att bygga upp en verksamhet för
kriminella stödsökare. I arbetet som samordnats av en
processledare har vuxenenheten och Sollentuna
beroendemottagning deltagit.
Arbetet har fokuserat på
- framtagande av hur behoven ska kartläggas och bedömas,
utredningarna för vuxna stödsökare handläggs inom
vuxenenheten
- kartläggning och förberedelse av kvalificerad öppenvård
för den målgrupp som kan få stöd inom öppenvården
- omvärldsbevakning och samverkan
- kompetensutveckling (heldagsutbildning genom
Kriminalvården, endagsutbildning tillsammans med
Sigtuna och Upplands Väsby genom polisen och en mer
omfattande utbildning i metoden "Kriminalitet som livsstil"
Särskild satsning med fokus på MiniMaria
- I samverkan med fältverksamheten en satsning på en
fälttjänst som har en särskild
koppling till MiniMarias
verksamhet
- en behandlingsassistent kopplad till behandlarna inom
MiniMaria i syfte att öka behandlingsföljsamheten och
motverka sammanbrott i behandlingen
Arbetet fortsätter 2022.
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Sollentuna beroendemottagning
Enheten har under 2021 arbetat aktivt i samtliga tre
arbetsgrupper med det kommunövergripande målet om
inga utsatta områden 2030.
Enheten har representanter i både styrgrupp och
arbetsgrupp för kriminella stödsökare och är processledare
behjälplig i att arbeta fram arbetssätt och metoder för att
kunna arbeta med målgruppen. På enheten finns det redan
idag kompetens och erfarenhet av arbete med målgruppen
från tidigare anställningar, både hos flera medarbetare och i
enhetsledningen. Enheten har även en person som har
kriminalitet och kriminella stödsökare som specialuppdrag.
Enheten har med hjälp av stadsbidrag kunnat anställa en
behandlingsassistent som ska arbeta enbart med MiniMarias klienter - som ett led i målet om Inga utsatta
områden 2030. I samråd med avdelningschef har beslut
fattat satt förlänga satsningen med befintliga medel med
grav av 50% även under 2022. Se mer info under
målstyrning Förbättrad kvalificerad öppenvård.
Enheten har påbörjat att ta fram arbetssätt och metoder för
att arbeta med kriminella stödstökare kategori 2 och 3, både
för vuxenbehandlarna och behandlingsassistenter. Enheten
har i skrivande stund två pågående ärenden som klassas
som grupp 2. I dessa ärenden finns ett pågående samarbete
med polisen. Enheten har sedan tidigare en väl upparbetad
organisation kring säkerhetsbedömningar, vilket underlättar
arbetet med målgruppen.
Följande utbildningar och samverkanssatsningar har
genomförts:
-Heldagsutbildning arrangerad av Kriminalvården i RBM
och behandling riktad mot personer med kriminell
livsföring.
-Samtliga medarbetare, med ett undantag på grund av
sjukdom, har genomgått grundutbildningen i Kriminalitet
som livsstil.
- Samverkan med Botkyrka har initierats i syfte att utbyta
erfarenheter. Enheten har via Botkyrka bjudits in till det
regionövergripande samverkansforumet för Storstockholm
i frågor som rör avhopparverksamhet.
Utmaningar:
Det finns vissa utmaningar i att ärenden inkommit till
enheten utan att rutiner och arbetssätt vara satta och
implementerade. Medarbetare som arbetat i ärendena har
till viss del fått prova sig fram i ärenden och även
konsulterat andra professionella och organisationer som
arbetar med målgruppen. Detta bedöms till viss del
äventyra rättssäkerheten initialt och insatsen för den
enskilde individen kommer att bli svår att utvärdera.
Insatserna för de två aktuella individerna har helt
skräddarsytts efter den enskilde, vilket i sig inte är negativt
men representativiteten i arbetssättet går ej att utvärdera.
Arbetet med att ta fram arbetssätt och metoder har dragit ut
på tiden. Mini-Marias roll behöver förtydligas i arbete med
aktuell målgrupp. Hur enheten ska arbeta behandlande med
målgruppen behöver förtydligas ytterligare. Önskemål är
att behandlare utbildas i programmet Entré som
tillhandahålls av Kriminalvården. Sådan
utbildningssatsning har genomförts i bland annat Botkyrka.

Avdelningen arbetar brett med trygghetsfrågor, både på en
generell, övergripande nivå, och på med insatser på
individnivå. Flera enheter ingår i kommunens övergripande
EST-arbete. I arbetet för att nå målet om inga utsatta
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områden 2030, satsar avdelningen särskilt på några saker:
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Förvaltningsövergripande förebyggande arbete
på lång sikt i Edsberg. Ett initiativ från
avdelningen för att på ett effektivt sätt samordna
och utveckla arbetet i Edsberg med resurser i
området. I samverkan ingår både kommunala
förvaltningar som lokalt förankrade resurser i
centrala Edsberg. Flera aktiviteter har lyfts upp,
och andra planeras gemensamt. Utforskar
framöver om det är möjligt att göra något
liknande i Tureberg.



Utökad fältverksamhet. Med statliga medel har vi
förstärkt vår fältverksamhet med ytterligare tre
personer. Fältverksamheten arbetar strukturerat i
samverkan med andra viktiga aktörer. Fokus ska
också vara våldsförebyggande och en av de nya
resurserna ska ha extra kompetens inom
missbruk. Med ett nära samarbete med MiniMaria ska vi öka möjligheterna att nå personer
med ett missbruk, eller risk för missbruk.
Avdelningen har också ett särskilt nära samarbete
med kultur och fritid. Både med nuvarande
mobila fritidsledare och fritidsgårdar, men också
i planering och uppstart av nya fritidsgården i
Tureberg.



Lekplatsfält, föräldrastödspersonal har arbetat
uppsökande i Malmparken och i Edsberg, för att
nå de föräldrar som finns i området. Med
utomhusaktiviteter i området, har man kunnat få
kontakt och knyta relationer.



Extra stöd till skolor i de utsatta områdena.
Förebyggande verksamheter har startat ett
samarbete med skolorna. Med ett anpassat
innehåll kan de möta skolornas specifika behov
av stöd i olika frågor. Till exempel:
Föräldramottagning, Föräldraskap i Sverige,
Fältteamets presentation samt längre
temaprogram i klasserna, information om Soc för
unga, ANDTS-föräldramöten, information och
arbete kring våld i nära relationer, radikalisering
och hedersrelaterat våld och förtryck.



Avhopparverksamhet planeras och utvecklas
inom socialkontoret i samverkan mellan
vuxenavdelningen och avdelningen för barn och
unga.



Svenska med baby är ett projekt som startas i
Familjecentralernas regi. Det är en samverkan
som ska minska segregationen, hjälpa nyanlända
att knyta an till arbetsmarknaden och få in fler
barn i förskolan.



Hembesöksprogrammet är ett arbete tillsammans
med BVC i Tureberg, och planeras upp i
Edsberg. Kuratorer på familjecentralerna gör ett
antal hembesök tillsammans med personal från
BVC till föräldrar i området som får sitt första
barn, eller sitt första barn i Sverige. Under
pandemin har det avstannat, men planeras att
starta igen nu, när restriktionerna minskar.



Barn- och ungdomsenhetens ungdomsbehandlare
har gått en utbildning i en metod att arbeta med
kriminalitet hos ungdomar.



Föräldraengagemang Tureberg, ett
samverkansforum som finns för professionella
som arbetar med yngre barn i Bagarbyområdet.
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Uppdrag

Kommentar
Sollentuna föräldrastöd
Se bilaga.

Ett effektivt förebyggande arbete för trygghet är ett
långsiktigt och kontinuerligt pågående åtagande. Sollentuna
satsar på ett tvärprofessionellt arbete genom SAGAteamens nätverk och konsultationer riktat till
förskolorna för att i ett tidigt skede i ett barns liv stödja
dem som är i behov av extra uppmärksamhet för sin
utveckling. Processledare från Förebyggande enheten
organiserar möten och utbildningssatsningar för
förskolepersonal. SAGA-teamen finns sedan flera år i hela
kommunen. Processledaren är även drivande i ett nytt
projekt att nå nyanlända föräldrar, Yrkesresa med baby
har startat hösten 2021.
En konkret handlingsplan med SOK och KFK har
framtagits. Syftet är att följa och utveckla det gemensamma
arbetet både med fokus på den myndighetsutövande och
förebyggande delen. Arbetet följs upp kontinuerligt vid
gemensamma chefsmöten. Edsberg och Tureberg är
prioriterade områden.
Fältteamet arbetar uppsökande och förebyggande riktat till
hela kommunen, Edsberg och Tureberg som prioriterade
områden. Syftet är att i ett tidigt skede och med olika
metoder nå unga och föräldrar samt att samarbeta med
andra som möter kommunens barn och unga, såsom
grundskolor, fritidsgårdar och övrig personal från KFK och
polisen. Fältteamet har varit organisatörer för välbesökta
digitala föräldramöten i februari och maj. Syftet var att
belysa ungdomssituationen i kommunen och engagera
föräldrar och andra vuxna. När pandemirestriktionerna
lättades under hösten intensifierades Fältteamets arbete
med skolklasser.
Ungdomsmottagningens kuratorer träffar vanligtvis
kommunens grundskoleelever i skolår 7 vid de klassvisa
besöken på mottagningen. Under våren skedde dessa
digitalt. Individuella besök på mottagningen har
genomförts både genom fysiska möten och via
telefonmöten. Utåtriktad arbete med fritidsgårdar startar
våren 2022.
Enhetens personal samarbetar med Navigator och har
under året deltagit i en gemensam samverkanskonferens.
Förvaltningsövergripande långsiktigt förebyggande arbete
sker i Edsberg bland annat genom en tvärprofessionell
arbetsgrupp i syfte att initiera och genomföra
gemensamma insatser. Arbetsgruppen träffas kontinuerligt
och leds av processledaren från Förebyggande enheten.
Enheten är en central samarbetspartner i kommunens ESTarbete, på alla nivåer.
Förebyggande enheten har initierat ett samarbete med KFK
i Turebergsområdet i syfte att hitta lämpliga metoder att
bättre nå områdets föräldrar. Processledaren leder
arbetsgruppen.
Enhetschefer från Förebyggande enheten och Sollentuna
föräldrastöd har gjort en behovsinventering riktat till
grundskolorna i Edsberg och Tureberg och format
konkreta skolvisa plan för insatser i frågor om våld,
heder, våldsbejakande extremism genom
relationsvåldssamordnare, utbildning för elever om
socialtjänstens arbete genom *Soc för unga* med
processledaren, utbildning för personalen och möten för
föräldrar i ANDTS av preventionssamordnaren samt via
Fältteamets möten med elever.
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Uppdrag

Kommentar
Sollentuna kommun har som uttalat mål att inte ha några
områden med på polisens lista över utsatta områden år
2030.Uppdraget genomsyrar hela kultur- och
fritidsnämndens verksamhet. Att ta del av eller delta i
KFN:s verksamheter är en friskfaktor och en möjlighet till
utvecklande fritid oavsett ålder och förutsättningar.
Verksamheterna arbetar i stor utsträckningen med att vara
ett alternativ för barn och ungdomar i utsatta områden.
Under 2021 har det arbetet utvecklats ytterligare och fått ett
mer strategiskt fokus. Under året har fokus främst legat på
följande tre områden:


Erbjuda alternativ, finnas på plats, vuxennärvaro



Samverkan och samarbeten


Strategisk utveckling
Resultatet av arbetet inom uppdraget är ett mer fokuserat
arbetssätt och ett utvecklat samarbete inom förvaltningen,
med andra kommunala verksamheter och med externa
aktörer. Det har dessutom tillkommit fler aktiviteter och
verksamheter i Edsberg och Tureberg under hösten.
För mer information om vilka aktiviteter som har
genomförts under året se bilaga 2.
Allmänkulturenheten har under hösten 2021 initierat ett
antal projekt och etablerat samarbete med andra enheter i
KFK för att erbjuda trygga, kreativa aktiviteter för unga
med särskilt fokus på unga i Edsberg och Tureberg.
Inkludering, kreativitet och sammanhangsskapande är den
röda tråden.
•Uppstart Poesi i Sollentuna hösten 2021: arrangörsmöten
och workshop personal: samarbetsprojekt
allmänkulturenheten, bibliotek, fritidsgårdar och
ungdomshuset och ungdomar – med inriktning på Tureberg
och Edsberg. Sammanhang genom samarbeten inom
förvaltningen skapar trygga och kreativa platser för
ungdomar. Kunskap i arrangörskap för ungdomar.
Fortsätter under 2022.
•Dansklasser Dancehall på Turebergs fritidsgård start 17
november tom 5 januari (inklusive jullov) drop-in, utan
kostnad. Mål byggande av grupp/-er och kreativt
sammanhang Fortsätter 2022.
•Musikbransch- projekt för ungdomar i samverkan med
Arena Satelliten (besök Fryshuset mässa samt föreläsning
om Musikpropduktion på Arena satelliten
•Föreläsning/workshop för ungdomar antirasism och
vithetsnorm 20 december på Arena Satelliten. Ökad
kunskap om exkluderingsprocesser och omvärld. Ökad
kunskap inom inkludering och sammanhangsskapande.
• Glimpse mobila fotostudio på Edsbergs slott under
höstlovet, en dags viks särskilt åt ungdom i samarbete med
Fritidsgårdarna
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Uppdrag

Kommentar
Inom avdelningen för miljö- och hälsoskydd riktas
tillsynsinsatserna till områden som kan bidra till att
Sollentuna blir en tryggare. Särskilda satsningar görs på
fastighetsägartillsyn i utsatta områden och insatser inom
avfallsområdet och nedskräpning. Uppdraget är försenat på
grund av pandemin och kommer återupptas under år 2022.
Inom bygglovsverksamheten sker tillsyn inom uppföljning
av anmälningar om olovliga boenden. Exempel på det här
kan vara när kontor nyttjas olovligt som boende/hotell eller
då en- och tvåbostadshus används som vandrarhem/hotell.
Även eftersatt underhåll på byggnader eller fastigheter följs
upp gentemot fastighetsägarna. Inom
bygglovsverksamheten har tillsynsarbetet genomförts enligt
plan.
Under 2020 tillsattes en central roll som
trygghetssamordnare för samhällsbyggnadsprocessen.
Utöver det har rollen som områdesansvariga
stadsutvecklare etablerats för kommunens fem
stadsutvecklingsområden, där Tureberg och Edsberg ingår.
Dessa får i uppdrag att samordna kommunens
stadsutveckling med etablerat trygghetsarbete inom
kommunen liksom med övriga större fastighetsägare i
området via BID-samarbeten och liknande. Detta ska
säkerställa ett starkt trygghetsfokus i prioriteringar av
projekt och i övrigt i stadsbyggandet.

Riktade informationsinsatser om komvux samt vilket stöd
kommunen erbjuder till arbetslösa riktat till boende i utsatta
områden pågår. Planering pågår med ett uppsökande arbete
för att nå gruppen unga vuxna i utsatta områden för att
motivera dem att ta del av de insatser som erbjuds.
Nämnden bidrar till detta mål genom sitt uppdrag som går
ut på att utöva tillsyn över förmyndare, gode män och
förvaltare. Under delåret har nämnden fokuserat på att
utöva tillsyn genom att granska årsräkningar och på det
sättet säkerställer att ställföreträdare i sitt uppdrag ser till
att den enskilda huvudmannen får sina rättigheter
tillvaratagna och att huvudmannen har en skälig ekonomi
och därmed inte hamnar i en utsatt situation.
Uppdrag angående efterlevnad av den kommande
lagstiftningen om skydd för visselblåsare.

En arbetsgrupp bestående av kommunjurist,
förhandlingschef och personalchef samt säkerhetschef
bevakar frågan kring ny lagstiftning inom området
visselblåsning. Bedömningen är att nuvarande regler för
visselblåsning inte är tillräckliga och behöver därför
revideras. Vidare sker ett kommungemensamt möte i syfte
att se över om upphandlingssamarbete kan ske sett till
kravställan på det system som krävs. Arbete pågår med
frågan, där nästa steg består av dels revidering nya regler,
dels upphandling.

En arbetsgrupp bestående av kommunjurist,
förhandlingschef och personalchef samt säkerhetschef
bevakar frågan kring ny lagstiftning inom området
visselblåsning. Bedömningen är att nuvarande regler för
visselblåsning inte är tillräckliga och behöver revideras. Ett
ärende kring detta ska behandlas i kommunstyrelsen och
kommunfullmäktige i början av 2022.
Uppdrag att utreda konsekvenser av att beslut om storleken
på förskolecheck och skolpeng fattas av fullmäktige

Sollentuna, Årsredovisning 2021

Uppdrag slutfört. Storleken på förskolecheck och skolpeng
beslutar framöver av kommunfullmäktige.
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Uppdrag

Kommentar

Ta fram riktlinjer för bostadsförsörjning 2022-2026 i
Sollentuna kommun

Arbetet har inletts och planeringen av det fortsatta arbetet
pågår.

Utarbeta förslag till riktlinjer för hållbart byggande

Arbetet har inletts med att ta fram underlag för riktlinjerna.
Planeringen av det fortsatta arbetet pågår.

Utvecklad styrning av bolagskoncernen

Utvärdering av arbetsmiljöarbetet

PWC genomför utvärdering av arbetsmiljöarbetet och det
pågår enligt plan. Slutrapport kommer i mars 2022.

PwC genomför utvärdering av arbetsmiljöarbetet och det
pågår enligt plan. Slutrapport kommer mars 2022.
Utvecklingsplan för centrala Edsberg

Samlad utvärdering av kommunens krisledningsarbete på
central och lokal nivå pga. covid-19 pandemin

Interna uppdrag förvaltning

Utreda möjligheten att samordna tillståndsverksamheten
med närliggande kommuner

Identifiera hur den tidigare framtagna koldioxidbudgeten
kan fördelas på kommunens olika verksamheter

Uppdrag att se över hur en organisation för att säkerställa
kvaliteten på SFI och grundläggande svenska som
andraspråk genom att språktesta individerna som fullföljt
sin utbildning kan se ut samt en ekonomisk kalkyl.

Sollentuna, Årsredovisning 2021
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