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Byggnadsnämndens årsredovisning 2020 
Förslag till beslut 
Byggnadsnämnden godkänner årsredovisningen för 2020. 
  

Sammanfattning 

Byggnadsnämnden höll under året en fortsatt hög takt för att möjliggöra för fler bostäder, 
arbetsplatser och service för en hållbart växande stad. Nämnden har godkänt sju detaljplaner 
som tillsammans möjliggör för framtida byggnation av cirka 1700 bostäder och flera tusen 
kvadratmeter kontor, handel och annan offentlig verksamhet. Nämnden har också beviljat ett 
antal stora bygglov samt gett slutbesked till bland annat 556 nybyggda bostäder, S:t Eriks 
Ögonsjukhus, nya kontorshus och hotell. 
För att säkerställa en hållbar stadsutveckling och en effektivare resursanvändning har 
nämnden arbetat för att skapa förutsättningar för effektivt markutnyttjande, en tät 
stadsstruktur och ett resurseffektivt byggande samtidigt som stadens grönområden värnats. I 
samband med utarbetande av detaljplaner har miljöprogram, eller likvärdigt, och 
dagvattenutredningar tagits fram. Risker så som extrem nederbörd, översvämningar och 
värmetoppar har beaktats i den fysiska planeringen. Byggnadsnämnden har också skapat 
förutsättningar för en god livsmiljö bland annat genom att beakta buller, luftkvalitet, 
tillgänglighet och biologisk mångfald. 
Trots den pågående pandemin (Covid-19) har dialogen och servicen till solnaborna kunnat 
bibehållas på en hög nivå genom att förvaltningen snabbt har ställt om till nya arbetssätt. 
Under året har till exempel samrådsmöten och samarbetsmöten genomförts som digitala 
möten. 
För att skapa förutsättningar för att bättre hantera en osäker och ekonomiskt tuffare framtid 
har nämnden fokuserat på genomförandet av två större förändringsprojekt under året. En 
samlokalisering i renoverade lokaler förväntas leda till bättre förutsättningar för lärande och 
utveckling, ökad samverkan samt minskade lokalkostnader. Genom att samla all 
verksamhetsstödjande och administrativ kompetens i en administrativ avdelning förväntas 
förmågan att leverera bra verksamhet ur ett service-, kvalitets- och effektivitetsperspektiv öka. 
Nämnden har också påbörjat arbetet att digitalisera samhällsbyggnadsprocessen. En nationellt 
samordnad och digital samhällsbyggnadsprocess förväntas skapa en enklare, öppnare och mer 
effektiv planerings- och byggprocess till nytta för medborgare, företag och andra aktörer. 
Utvecklingsarbetet kommer bedrivas under många år och på sikt inbegriper det digitalisering 
av både data, arbetsflöden och medborgardialog. I steg ett är fokus att digitalisera 
informationsmängden detaljplan vilket föranleds av en ändring i plan- och bygglagen som 
innebär att alla nya detaljplaner från och med 1 januari 2022 ska finnas tillgängliga i 
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elektronisk form. 
Ett av nämndens tre mål bedöms uppfyllas helt och två mål bedöms uppfyllas till stor del 
under året. 
Resultatet per 31 december 2020 visar ett överskott gentemot budget på 3,6 mkr. Överskottet 
förklaras främst av att kostnader för utvecklingsprojekt uppstår senare än planerat, lägre 
personalkostnader på grund av vakanser samt att vissa planerade aktiviteter inte har kunnat 
genomföras på grund av den pågående pandemin. 
Intäkterna är 26,7 mkr, vilket är 0,7 mkr högre än budget. Kostnaderna är 29,3 mkr vilket är 
2,9 mkr lägre än budget. Under 2020 har investeringsbudgetens 0,1 mkr utnyttjats för inköp 
av möbler.  
 
 
 
 
Åsa Bergström   Karolina Ernarp 
Förvaltningschef   Bitr förvaltningschef 
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Förvaltningsberättelse 

Översikt över verksamhetens utveckling 
Byggnadsnämnden höll under året en fortsatt hög takt för att möjliggöra för fler bostäder, arbetsplatser och service 
för en hållbart växande stad. Nämnden har godkänt sju detaljplaner som tillsammans möjliggör för framtida 
byggnation av cirka 1700 bostäder och flera tusen kvadratmeter kontor, handel och annan offentlig verksamhet. 
Nämnden har också beviljat ett antal stora bygglov samt gett slutbesked till bland annat 556 nybyggda bostäder, S:t 
Eriks Ögonsjukhus, nya kontorshus och hotell. 

För att säkerställa en hållbar stadsutveckling och en effektivare resursanvändning har nämnden arbetat för att skapa 
förutsättningar för effektivt markutnyttjande, en tät stadsstruktur och ett resurseffektivt byggande samtidigt som 
stadens grönområden värnats. I samband med utarbetande av detaljplaner har miljöprogram, eller likvärdigt, och 
dagvattenutredningar tagits fram. Risker så som extrem nederbörd, översvämningar och värmetoppar har beaktats i 
den fysiska planeringen. Byggnadsnämnden har också skapat förutsättningar för en god livsmiljö bland annat genom 
att beakta buller, luftkvalitet, tillgänglighet och biologisk mångfald. 

Trots den pågående pandemin (Covid-19) har dialogen och servicen till solnaborna kunnat bibehållas på en hög nivå 
genom att förvaltningen snabbt har ställt om till nya arbetssätt. Under året har till exempel samrådsmöten och 
samarbetsmöten genomförts som digitala möten. 

För att skapa förutsättningar för att bättre hantera en osäker och ekonomiskt tuffare framtid har nämnden fokuserat 
på genomförandet av två större förändringsprojekt under året. En samlokalisering i renoverade lokaler förväntas 
leda till bättre förutsättningar för lärande och utveckling, ökad samverkan samt minskade lokalkostnader. Genom att 
samla all verksamhetsstödjande och administrativ kompetens i en administrativ avdelning förväntas förmågan att 
leverera bra verksamhet ur ett service-, kvalitets- och effektivitetsperspektiv öka. 

Nämnden har också påbörjat arbetet att digitalisera samhällsbyggnadsprocessen. En nationellt samordnad och digital 
samhällsbyggnadsprocess förväntas skapa en enklare, öppnare och mer effektiv planerings- och byggprocess till 
nytta för medborgare, företag och andra aktörer. Utvecklingsarbetet kommer bedrivas under många år och på sikt 
inbegriper det digitalisering av både data, arbetsflöden och medborgardialog. I steg ett är fokus att digitalisera 
informationsmängden detaljplan vilket föranleds av en ändring i plan- och bygglagen som innebär att alla nya 
detaljplaner från och med 1 januari 2022 ska finnas tillgängliga i elektronisk form. 

Ett av nämndens tre mål bedöms uppfyllas helt och två mål bedöms uppfyllas till stor del under året. 

Resultatet per 31 december 2020 visar ett överskott gentemot budget på 3,6 mkr. Överskottet förklaras främst av att 
kostnader för utvecklingsprojekt uppstår senare än planerat, lägre personalkostnader på grund av vakanser samt att 
vissa planerade aktiviteter inte har kunnat genomföras på grund av den pågående pandemin. 

Intäkterna är 26,7 mkr, vilket är 0,7 mkr högre än budget. Kostnaderna är 29,3 mkr vilket är 2,9 mkr lägre än 
budget. Under 2020 har investeringsbudgetens 0,1 mkr utnyttjats för inköp av möbler. 

Händelser av väsentlig betydelse 
Nya bostäder, arbetsplatser och service för en hållbart växande stad 

Utvecklingen med att omvandla Solnavägen till en mer levande, attraktiv och trygg stadsgata fortsätter. Under året 
har nämnden godkänt detaljplanerna för kvarteren Tomteboda, Banken och Hagalund 4:10.Detaljplanerna bidrar till 
att skapa 5 000 nya bostäder, nya arbetsplatser och ny service längs den drygt tre kilometer långa vägen – från 
Råsundavägen i norr till Torsplan i Stockholms innerstad i söder. 

I Solna Business Park och på andra sidan av Mälarbanan är utvecklingstakten hög. I början på året beviljades 
bygglov för ett nytt kontorshus i kvarteret Stenhöga. Därutöver har detaljplaneförslaget för kvarteren Yrket och 
Fräsaren varit på samråd och detaljplanearbetet för kvarteret Sliparen har påbörjats. Utvecklingen innebär att 
områden som i dag till stora delar består av kontor och verksamheter, parkering och andra hårdgjorda ytor ersätts av 
ny bebyggelse som möjliggör för bostäder, kontor, handel och service. 

Arenastaden fortsätter att växa på båda sidor av Ostkustbanan. Under året har detaljplaneförslaget för området kring 
Solna station varit på samråd. Målet är att skapa en effektiv, attraktiv och trygg kollektivtrafikknutpunkt och en 
bättre koppling mellan Arenastaden, Råsunda och Hagalund. En partiell överdäckning av järnvägen möjliggör också 
för ny bebyggelse med ca 170 bostäder och strax under 100 000 kvm kontor. Andra viktiga händelser är beviljat 
bygglov för tunnelbanans etableringsområde och slutbesked för utbyggnaden av Quality Hotel Friends, 
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I området Ekelund/ Västra skogen planeras det för en hög förändringstakt de kommande åren. Under året 
påbörjades utvecklingen längs med södra Ekelundsvägen genom att nämnden godkände detaljplanen för kvarteret 
Huvudsta 4:17 samt beviljade bygglov för ett nytt kontorshus i sju våningar. I norra delen av Ekelundsvägen 
skapade nämnden förutsättningar för en framtida skoletablering genom att godkänna detaljplanen för kvarteret 
Diktaren. 

I norra Solna fortsatte bostadsutvecklingen i Järva och Nya Ulriksdal genom att nämnden beviljade ett antal bygglov 
som tillsammans resulterade i nästan 200 nya bostäder. I närheten av Ulriksdals pendeltågstation beviljades även 
bygglov för ett nytt kontor. Ytterligare 230 bostäder möjliggörs genom det detaljplaneförslag för Bagartorp centrum 
som nämnden beslutade att ställa ut för granskning. Beslut om granskning fattades även för detaljplaneförslaget för 
kvarteret Krossen vilket möjliggör för uppförandet av en ny idrottsplats med tre fotbollsplaner. 

Ett steg för att möta den ökade efterfrågan på hållbart producerad fjärrvärme och fjärrkyla togs i samband med att 
detaljplanen för kvarteret Krukmakaren godkändes. Samtidigt godkände också nämnden detaljplanen för kvarteret 
Huvudsta 3:1 som möjliggör för 450 nya bostäder längs med Huvudstaleden. Ett annat beslut som skapade 
förutsättningar för en hållbar utveckling var det beviljade bygglovet för City Link, en 400 kV el-förbindelse som går i 
en bergtunnel genom Solna. 

Under perioden har nämnden haft extra fokus på skyfallsutredningar och, när det har behövts, ekologisk 
kompensation i detaljplaneringen för att säkerställa en långsiktigt hållbar stadsutveckling. Det är en del i nämndens 
arbete att bidra till att anpassa staden till ett förändrat klimat i enlighet med Solna stads klimatstrategi. Mer 
kollektivtrafik och minskat resande med bil är också viktiga bidrag för att minska klimatpåverkan. I slutet av året 
vann trafikverkets järnvägsplan laga kraft och arbetet med att iordningställa arbetsplatsområden för kommande 
byggnation av tunnelbanan Gula linjen har pågått under året. 

Omvärldshändelser och verksamhetsutveckling 

Precis som resten av samhället har nämnden påverkats av den pågående pandemin (covid-19). Effekten på 
nämndens verksamhet har dock varit begränsad eftersom förvaltningen snabbt kunde ställa om till distansarbete och 
digitala arbetsformer. 

För att skapa förutsättningar för verksamhetsutveckling med syfte att hantera en osäker och ekonomiskt tuffare 
framtid har förvaltningen fokuserat på två övergripande förändringsprojekt. Under året samlokaliserades 
förvaltningen i renoverade lokaler. Lokalutvecklingen förväntas leda till bättre förutsättningar för lärande och 
utveckling, ökad samverkan samt minskade lokalkostnader. Under året genomfördes också en 
organisationsutveckling av den administrativa avdelningen. Genom att samla all verksamhetsstödjande och 
administrativ kompetens förväntas förmågan att leverera bra verksamhet ur ett service-, kvalitets- och 
effektivitetsperspektiv öka. Samtidigt skapas förutsättningar för verksamhetsutveckling och för medarbetarnas 
kontinuerliga lärande och utveckling. 

Under våren påbörjades arbetet med att digitalisera samhällsbyggnadsprocessen. En nationellt samordnad och digital 
samhällsbyggnadsprocess förväntas skapa en enklare, öppnare och mer effektiv planerings- och byggprocess till 
nytta för medborgare, företag och andra aktörer. Utvecklingsarbetet kommer bedrivas under många år och på sikt 
inbegriper det digitalisering av både data, arbetsflöden och medborgardialog. I steg ett är fokus att digitalisera 
informationsmängden detaljplan vilket föranleds av en ändring i plan- och bygglagen som innebär att alla nya 
detaljplaner från och med 1 januari 2022 ska finnas tillgängliga i elektronisk form. För att skapa förutsättningar för 
digitala detaljplaner infördes under hösten nya föreskrifter om detaljplan, BFS 2020:5, och allmänna råd om 
redovisning av reglering i detaljplan, BFS 2020:6. 

Att förbättra servicen till medborgare och företagare är ett ständigt pågående arbete i stort och smått. Den senaste 
Nöjd-kund-index mätningen visar att servicen fortfarande upplevs som bättre i jämförelse med andra liknande 
kommuner i Sverige. Årets resultat visar också att arbetet med att förbättra tillgängligheten har gett resultat. 
Nämnden har under året bland annat arbetat med att utveckla e-tjänster som underlättar beställning av 
kartprodukter. Arbete för att underlätta utlämning av handlingar och för att förbereda för ett framtida e-arkiv har 
också påbörjats. 

Styrning och uppföljning av den kommunala verksamheten 
Verksamheten inom Solna stad bedrivs inom stadens nämnder samt i form av aktiebolag, kommunalförbund och i 
stiftelseform. Styrningen i Solna stad utgår från ett system för samlad ekonomi- och verksamhetsstyrning samt 
gällande lagstiftning, föreskrifter och nationella mål för den kommunala verksamheten. Utgångspunkten är en 
sammanhållen målstyrning, där kommunfullmäktige anger inriktning och ekonomiska ramar för styrelse och 
nämnder. Det sker i Solna stads verksamhetsplan och budget, som är stadens främsta styrdokument. Den årliga 
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verksamhetsplanen och budget kompletteras inom vissa områden med andra styrande dokument som policyer, 
strategier, riktlinjer, planer och program. 

Styrelse och nämnder ska, med utgångspunkt från kommunfullmäktiges inriktning, precisera och fastställa en 
verksamhetsplan och budget utifrån föreslagna ekonomiska ramar. Hänsyn ska tas till viktiga förändringar i 
omvärlden såsom ändringar i lagstiftningen och förändringar i befolkningsstrukturen. Styrelse och nämnder ska till 
sin verksamhetsplan och budget besluta om internkontrollplan och konkurrensplan för verksamheten. 

Utifrån styrelsens och nämndernas mål samt ekonomiska ramar ska förvaltningsledningen utarbeta verksamhetsplan 
och budget i dialog med sina enheter. Enheterna ska arbeta fram sina mål/aktiviteter, vilka i sin tur ska brytas ned 
till individuella mål/aktiviteter för varje medarbetare. Målen/aktiviteterna tydliggör medarbetares ansvar och 
befogenhet i det gemensamma arbetet med att uppnå enhetens, nämndens och stadens mål. 

I Solna stads styr- och uppföljningssystem ingår uppföljning och utvärdering. Styrelse och nämnder ansvarar för att 
verksamheten följs upp och utvärderas i den omfattning som krävs för att ha en god kontroll. Befarade avvikelser, 
som inte är ringa, ska omgående informeras om till kommunstyrelsen som har uppsikt över nämndernas 
verksamhet, uppföljning och utvärdering. Uppföljning och utvärdering lämnas till kommunfullmäktige vid två 
tillfällen under året, per 30 april och 31 augusti. Dessutom lämnas en årsredovisning per 31 december. 

Byggnadsnämnden ansvarsområden 

Byggnadsnämnden är myndighet. Den ansvarar för frågor som rör detaljplaner, bygglov, byggnadsinspektion, 
kartframställning och mätningsarbeten. Enligt plan- och bygglagen ska byggnadsnämnden bland annat verka för en 
god byggnadskultur och en god stads- och landskapsmiljö. 

Mål och uppdrag 
Kommunfullmäktige har i Solna stads verksamhetsplan och budget 2020 med inriktning för 2021-2022 beslutat om 
nämndmål och uppdrag för nämnderna. 

Nämndmål 

Kommunfullmäktiges beslutade mål för nämnden följs främst upp i delårsrapport per augusti och i 
årsredovisningen. Måluppfyllelsen för nämndmålen bedöms genom en sammanvägning av genomförda aktiviteter 
och relevanta mått. Målen bedöms enligt: 

  Målet uppfylls i år 

   Målet uppfylls till stor del i år 

   Målet uppfylls delvis i år 

  Målet uppfylls inte i år 

En sammanfattning av bedömningarna för nämndmålen ser ut så här: 

Nämndmål 

 Byggnadsnämnden ska planera för nya bostäder, arbetsplatser och service samt åstadkomma en sammanhållen, levande och 
hållbar stadsmiljö med ett modernt transportsystem. 

 Byggnadsnämnden ska utveckla dialogen med solnabor och andra intressenter med inriktningen att skapa en öppen och 
inkluderande planprocess. 

 Byggnadsnämnden ska hålla hög kvalitet på service och myndighetsutövning och bidra till nöjda solnabor och företagare. 

Byggnadsnämnden ska planera för nya bostäder, arbetsplatser och service samt åstadkomma en 

sammanhållen, levande och hållbar stadsmiljö med ett modernt transportsystem. 

 Målet uppfylls i år 

Måluppfyllelsen mäts dels genom ett antal nyckeltal, dels genom skriftliga beskrivningar av genomförda aktiviteter. 

Översiktsplanens inriktning är en byggnadstakt om cirka 800 nya bostäder per år i Solna fram till 2030. Under året 
höll nämnden en fortsatt hög takt för att möjliggöra detta. Viktiga händelser som bidrar till måluppfyllelse är 
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Beslut om godkännande av detaljplan för 

• kvarteret Tomteboda innehållande 250 bostäder, publika lokaler i bottenvåningen och möjlighet till 
förskola. 

• kvarteret Banken innehållande 400 bostäder och lokaler för centrumändamål. 

• kvarteret Huvudsta 3:1 innehållande 450 bostäder, kommersiell service samt möjlighet till förskola och 
parkering. 

• kvarteret Huvudsta 4:17 innehållande ett kontorshus om cirka 20 000 kvadratmeter. 

• kvarteret Hagalund 4:10 innehållande 600 bostäder, kontor, torg och lokaler för centrumändamål i 
anslutning till ny tunnelbaneentré vid Solnavägen. 

• kvarteret Krukmakaren som skapar förutsättningar för utveckling av Solnaverket att möta ökad efterfråga 
på hållbar fjärrvärme och fjärrkyla samt förbättrar strandpromenaden längs Bällstaviken. 

• kvarteret Diktaren som skapar förutsättning för en ny skoletablering. 

Under året har nämnden beviljat bygglov för bland annat tre nya kontorsbyggnader varav ett är JMs nya 
huvudkontor samt nästan 200 nya bostäder i Järva och Nya Ulriksdal. Bygglov för tunnelbanans etableringsområde 
och bergtunneln City Link är andra exempel på beviljade lov. 

Slutbesked har givits för S:t Eriks Ögonsjukhus i Hagastaden, påbyggnad av Quality Hotel Friends i Arenastaden, 
kontorshus i Arenastaden, AC Hotel by Marriott i Ulriksdal, parkeringshus med kontor och gym i Ulriksdal, 
kontorshus i Järva krog samt för Hotel Gio i Haga norra. Vidare har slutbesked meddelats för 556 bostäder varav 
bland annat 144 lägenheter i Ingenting, 88 lägenheter i Råsunda, 45 lägenheter i Järva krog, 116 enbostadshus i 
Järvastaden samt 99 elevrum vid Karlbergs Slott, och 11 LSS-bostäder i Råsunda och i Solna centrum. 

Framdriften av projekten säkerställs genom en tydlig struktur för genomgång och planering av plan- och 
bygglovsärenden samt genom en tidig dialog med både interna och externa samverkanspartners. 

 
 

Byggnadsnämnden ska utveckla dialogen med solnabor och andra intressenter med inriktningen 

att skapa en öppen och inkluderande planprocess. 

 Målet uppfylls till stor del i år 

Måluppfyllelsen mäts dels genom ett antal nyckeltal, dels genom skriftliga beskrivningar av genomförda aktiviteter. 

Viktiga aktiviteter som bidrar till måluppfyllelse är: 

Genom att snabbt ställa om till digitala mötesformer har förvaltningen trots pågående pandemi kunnat fortsätta 
informera och föra dialog med externa samarbetspartner och intressenter i olika skeden av plan- och 
bygglovsprocessen. Under hösten har nämnden som exempel genomfört tre digitala samrådsmöten. Digitala möten 
med byggherrar inför bygglov och vid tekniska samråd har också i hög grad ersatt fysiska möten. 

Arbetet med att digitalisera samhällsbyggnadsprocessen skapar förutsättningar för att på sikt utveckla nya 
dialogformer med medborgare. En nationellt samordnad och digital samhällsbyggnadsprocess förväntas skapa en 
enklare, öppnare och mer effektiv planerings- och byggprocess till nytta för medborgare, företag och andra aktörer 

 
 

Byggnadsnämnden ska hålla hög kvalitet på service och myndighetsutövning och bidra till nöjda 

solnabor och företagare. 

 Målet uppfylls till stor del i år 

Måluppfyllelsen mäts dels genom ett antal nyckeltal, dels genom skriftliga beskrivningar av genomförda aktiviteter. 

Solna deltar i Stockholm Business Alliances servicemätning. Undersökningen är upplagd enligt analysmodellen 
Nöjd-Kund-Index (NKI) där kundnöjdhet mäts på en skala från 0-100. Ett resultat över 70 anses som högt. 
Resultatet för bygglov 2019 som presenterades våren 2020, var NKI 66 (2019: 68). Även om resultatet är något lägre 
än året innan är det ett starkt resultat jämfört med liknande kommuner i Sverige. Genomsnittligt resultat för 
kommuner i Stockholms län var NKI 58 och i gruppen storstäder/storstadsnära kommuner i Sverige var NKI 59. 
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Bemötande, NKI 72 och rättssäkerhet, NKI 70 var bygglovsenhetens starkaste servicefaktorer. Tillgänglighet, NKI 
68 utvecklades bäst och steg med 5 enheter jämfört med året innan. 

Trots en pågående pandemi och hård konkurrens om arbetskraft har viss personalomsättning under året hanterats 
och bemanning och kompetens kunnat säkerställas genom framgångsrik rekrytering och en god introduktion av 
nyanställda. Kompetensutvecklingen i partnerskap samt service och bemötande för nya medarbetare har påbörjats 
och fortsätter under 2021. 

Under 2020 inkom 384 bygglovsansökningar (år 2019: 346), 118 skyltlovsansökningar (2019:179) och 79 övriga 
lovansökningar gällande tidsbegränsade lov, marklov, rivningslov och strandskydd (år 2019: 64). Antalet 
anmälningar av byggåtgärd var 65 (år 2019: 80) och antalet initierade tillsynsärenden var 54. I stort sett har inget 
ärende, efter att ärendet varit komplett, dragit ut på tiden. Lagstiftarens krav på handläggningstider har klarats och 
avgiftsreducering har endast behövt användas i ett lovärende och två anmälningsärenden. 

Vid handläggning av större bygglov sker ofta en tidig kontakt med nämnden, där sökande presenterar sitt projekt. 
Beroende på projektets storlek och utformning sker ett arbete tillsammans kring ett förslag som uppfyller kraven för 
ansökan och beslut. Genom snabb omställning har detta arbete kunnat fortsätta trots pågående pandemi. 

All verksamhetsstödjande och administrativ kompetens har under året samlats i en administrativ avdelning vilket på 
sikt förväntas leda till att förmågan att leverera bra verksamhet ur ett service- och kvalitetsperspektiv ökar samtidigt 
som det skapas förutsättningar för verksamhetsutveckling som bidrar till ytterligare kundnöjdhet. Utöver uppstart av 
ny avdelning har arbete för att framtidssäkra nämndens arkiv och underlätta utlämnande av handlingar påbörjats. 

 
 

Ekonomisk analys 

Driftredovisning 

Nämnden har ett överskott på 3,6 mkr jämfört med budget. Avvikelsen förklaras i huvudsak av att kostnaden för 
utvecklingsprojekt uppstår senare än planerat vilket minskar årets utfall av kostnader för köp av verksamhet (1,6 
mkr).Lägre personalkostnader (0,9 mkr) beror på vakanser och lägre utfall på övriga verksamhetskostnader (0,5 mkr) 
är en effekt av den pågående pandemin där tillexempel planerad kompetensutveckling ej kunnat genomföras. Årets 
intäkter är högre (0,7 mkr) än budgeterat då bidrag för arbetsmarknadsåtgärder och den statliga ersättningen för 
sjuklön i samband med den pågående pandemin har tillkommit. 

Jämfört med föregående år har verksamhetens nettokostnader minskat med 4,8 mkr (64,8 %) Förändringen beror på 
att interndebiteringen inom staden har förenklats och att nämndens ram justerats ned med motsvarande kostnader. 
Ytterligare en nedjustering gjordes i och med att GIS-verksamheten inför 2020 flyttades över till 
stadsledningsförvaltningens IT-avdelning. 

Resultaträkning (mkr) Periodutfall Årsprognos 
 2020 2019 % 20/19 Budget- 

avvikelse 
Budget Prognos Prognos- 

avvikelse 
Taxor och avgifter 26,1 24,8  0,2 26,0 26,5 0,4 
Hyror och arrenden 0,0 0,0  0,0 0,0  0,0 
Bidrag 0,6 0,4  0,5 0,1 0,5 -0,1 
Försäljning av verksamhet 0,0 0,0  0,0 0,0  0,0 
Övriga intäkter 0,0 0,0  0,0 0,0  0,0 
Interna intäkter (kto 39) 0,0 1,8  0,0 0,0  0,0 
Summa intäkter 26,7 27,0 -1,2 % 0,7 26,1 27,0 0,3 
Personalkostnader -18,5 -21,7  0,9 -19,4 -19,3 -0,8 
Köp av verksamhet/tjänster -6,5 -5,3  1,6 -8,1 -6,2 0,3 
Lokalkostnader -2,2 -2,2  0,0 -2,2 -2,2 0,0 
Kapitalkostnader -0,6 -0,5  0,0 -0,6 -0,6 0,0 
Övriga kostnader -1,6 -1,7  0,5 -2,1 -1,9 -0,3 
Interna kostnader (kto 79) 0,0 -3,1  0,0 0,0 0,0 0,0 
Summa kostnader -29,3 -34,4 -14,8 % 2,9 -32,2 -30,2 -0,9 
Verksamhetens 
nettokostnader 

-2,6 -7,4 -64,8 % 3,6 -6,2 -3,2 -0,6 

        
Prognoskolumnen avser prognos per augusti 2020 och kolumnen prognosavvikelse visar differensen mellan utfall och prognos. 

För en god ekonomisk styrning är det viktigt att nämndernas prognossäkerhet är hög. I årsredovisningen jämförs 
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därför årets utfall med nämndens prognoser under året. 

Årets nettokostnader är 0,6 mkr lägre jämfört med helårsprognosen per augusti. Prognosavvikelsen beror främst på 
lägre personalkostnader till följd av vakanser och sjukskrivning samt att vissa planerade aktiviteter har försenats eller 
inte kunnat genomföras under hösten. 

Investeringsredovisning 

Nämnden har använt större delen av sin investeringsbudget för inköp av möbler och audiovisuell utrustning i 
samband med renoveringen av nämndens lokaler. 

För en god ekonomisk styrning är det viktigt att nämndernas prognossäkerhet är hög. I årsredovisningen jämförs 
därför årets utfall med nämndens prognoser under året. 

Investeringsredovisning 
(mkr) Periodutfall Årsprognos 

 2020 2019 Differens 
20/19 

Återstår av 
årsbudget 

Budget Prognos Prognos- 
avvikelse 

Möbler och utrustning -0,1 -0,1 0,0 0,0 -0,1 -0,1 0,0 
Prognoskolumnen avser prognos per augusti 2020. 

Väsentliga personalförhållanden 
Solna stads styrdokument "Plan för lika rättigheter och möjligheter på arbetsplatsen 2020-2022" gäller för samtliga 
medarbetare, inhyrd personal samt i relevanta delar arbetssökande. För några av åtgärderna inom områdena 
arbetsförhållanden, kompetensutveckling, förvärvsarbete och föräldraskap, lön, rekrytering samt trakasserier ligger 
ansvaret på nämnderna. 

Sjukfrånvaro 

Sjukfrånvaron för Miljö- och byggnadsförvaltningen som helhet är 6,2 procent (5,4) vilket innebär en ökning med 
0,8 procentenheter från föregående år. Ökningen är troligen en följd av den pågående pandemin då det är den korta 
sjukfrånvaron, dag 1-14, som har ökat mest. För att undvika smittspridning på arbetsplatsen har förvaltningen 
snabbt ställt om och de som kan arbetar till stora delar på distans. Medarbetare har fått låna hem arbetsutrustning 
för att säkerställa en god arbetsmiljö och alla har erbjudits utbildning i "Datorergonomi på kontor och distans" för 
att förebygga arbetsskador. Vikten av att vid hemmaarbete ta paus och att röra på sig har särskilt uppmärksammats. 

I samband med att förvaltningen flyttade erbjöds samtliga medarbetare hjälp från en ergonom att anpassa 
kontorsarbetsplatsen utifrån medarbetarens individuella behov. 

Kompetensutveckling 

Utöver att erbjuda möjlighet till intern karriärutveckling strävar förvaltningen efter att erbjuda medarbetaren 
möjlighet att vidareutvecklas i befintlig yrkesroll. Samtliga medarbetare erbjuds möjlighet till kompetensutveckling. 
Medarbetarsamtalet ligger till grund för medarbetares individuella utvecklingsplan. 

Årets kompetenshöjande insatser har skett på både individuell och förvaltningsövergripande nivå. "Att arbeta i 
partnerskap",  "Service i samverkan"  och är exempel på genomförda utbildningsinsatser. På grund av den pågående 
pandemin har många planerade utbildningsinsatser ställts in eller genomförts digitalt. Behovet av att arbeta på 
distans har också bidragit till att medarbetarnas digitala mognad har ökat. Samtliga medarbetare har snabbt ställt om 
och kan nu utan större hinder både arbeta och samarbeta på distans med hjälp av digitala verktyg. 

Kompetensförsörjning 

Under året har förvaltningen haft en viss personalomsättning på grund av pensionsavgång, sjukdom eller att 
medarbetare har valt att gå vidare i sina karriärer. Alla vakanta tjänster har utlysts och tillsatts med hjälp av en 
kompetensbaserad rekryteringsmetodik med könsneutrala kravprofiler. Det har generellt sett inte varit svårt att 
attrahera nya medarbetare. Trots den pågående pandemin och distansarbete har introduktionen av nya medarbetare 
fungerat väl. 

För att underlätta för framtida chefsförsörjning har förvaltningen erbjudit ett tiotal medarbetare att delta i 
programmet ”Leda utan att vara chef”. Genom att utveckla deltagarnas ledarskapsförmågor är förhoppningen att de 
dels stärks i sina yrkesroller men också att fler blir intresserade av att vidareutvecklas i en ledarroll i framtiden. 

För att vara en attraktiv arbetsgivare och skapa bättre förutsättningar för måluppfyllelse, en lärande organisation, 
hållbara partnerskap, en god psykosocial arbetsmiljö och förebygga sjukfrånvaro har förvaltningen under perioden 
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genomfört en organisationsutveckling och flyttat till nya lokaler. 

Föräldralediga har erbjudits medarbetarsamtal, löneöversyn samt bjudits in till planeringsdagar. 

Medarbetarengagemang 

Förvaltningens viktigaste framgångsfaktor är motiverade medarbetare som både vill och kan ta ansvar att skapa goda 
resultat. Förvaltningen mäter därför årligen medarbetarens motivation till sitt arbete, medarbetarens förhållande till 
sin chefs ledarskap och medarbetarens kunskap och delaktighet i sin verksamhetsstyrning genom undersökningen 
Hållbart medarbetarengagemang (HME). Årets undersökning resulterade i ett HME index på 82,5 vilket är ett 
mycket bra resultat. Svarsfrekvensen var 91 procent. Resultatet har redovisats och analyserats på enhetsnivå och 
förvaltningsnivå och arbetet att genomföra handlingsplaner för att utveckla verksamheten fortsätter på enhetsnivå. 

För att bibehålla en god sammanhållning och hög motivation när många arbetar på distans har enheterna haft tätare 
avstämningsmöten via Teams. För att öka medarbetares engagemang har förvaltningens 
verksamhetsplaneringsprocess samordnats så att alla medarbetare ges möjlighet att vara delaktiga i processen. 

Flera av stadens verksamheter är organiserade i gemensamma förvaltningar som stödjer flera nämnder. En av 
anledningarna till detta är att uppnå samordningsvinster och en mer effektiv organisation. Därför redovisas 
personalstatistiken i tabellen nedan för hela förvaltningen. 

Periodutfall 2020 2019 Förändring 
Antal anställda 56 56 0 
- varav kvinnor 41 41 0 
- varav män 15 15 0 
Antal årsarbetare i snitt 55,3 54,8 0,5 
Sjukfrånvaro, % 6,2 5,4 0,8 
Hållbart 
medarbetarengagemang-index 
(HME) 

82,5 85,1 -2,6 

Fotnoter: 
Antal årsarbetare i snitt avser överenskommen sysselsättningsgrad. 

Tvärsektoriella frågor 
Solna stad har väl utvecklade metoder för att arbeta med de tvärsektoriella frågorna; internationellt arbete, 
likabehandlingsarbete och strategiskt miljö- och klimatarbete. Kommunstyrelsen, kommittéer och råd skapar 
tillsammans med stadsledningsförvaltningen förutsättningar för arbetet bland annat genom styrdokument, 
kunskapsuppbyggnad, erfarenhetsutbyte och samarbete. Nämnderna har uppdraget att använda de tvärsektoriella 
perspektiven för att utveckla den egna verksamheten och stödja nämndens måluppfyllelse. Det tvärsektoriella 
arbetet följs upp i delårsrapport och årsredovisning. 

Internationellt 

Nämndens internationella arbete används huvudsakligen som metod för verksamhets- och kvalitetsutveckling. 
Under perioden har nämnden använt sig av internationella jämförelser och identifiering av goda exempel för att 
utveckla verksamheten. På grund av den pågående pandemin har inte nämnden deltagit på annat sätt i stadens 
internationella arbete. 

Likabehandling 

Nämndens likabehandlingsarbete syftar till att säkra att alla medborgare får likvärdigt bemötande och service. 
Arbetet bidrar till att utveckla nämndens verksamhet och dess kvalitet. Nedan beskrivs likabehandlingsarbetet under 
året. 

Andelen solnabor som är födda i ett annat land är stor och det finns en mångfald bland boende, företagare och 
medarbetare. Det är därför viktigt att det finns förståelse för andra kulturer och insikt om vikten av tydlighet i 
kommunikationen bland medarbetarna. Under året har medarbetarna deltagit i kompetensutvecklingsinsatser som 
till exempel Service i samverkan för att utveckla service och bemötande. 

I samband med att den nya webbplatsen www.solna.se lanserades 2019 gjordes ett stort arbete för att kvalitetssäkra 
information samt säkerställa efterlevnad av nya lagkrav på digital tillgänglighet. Detta arbete har fortsatt under året. 
Arbetet med att utveckla e-tjänster har också fortsatt. Kartprodukter som underlättar vid bygglov kan till exempel 
numera beställas med hjälp av e-tjänster. Under hösten har förvaltningen genomfört digitala samrådsmöten vilket 
bland annat möjliggjort för solnabor att ta del av information som tidigare krävde fysisk närvaro. 
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En stor del av myndighetsutövningens moment finns beskrivna i rutiner och anvisningar. Skrivelser och beslut utgår 
från gemensamma mallar. Detta gör handläggningen både effektiv och likvärdig. 

Miljö och klimat 

Nämndens miljöarbete utgår från den av kommunfullmäktige antagna miljöpolicyn med tillhörande miljöstrategi 
samt nämndens nämndmål. Nedan beskrivs de huvudsakliga aktiviteterna inom miljöområdet under perioden utifrån 
miljöpolicyns och fokusområden. 

Solna ska ha en hållbar stadsutveckling 

Byggnadsnämnden har under perioden arbetat med att i den fysiska planeringen skapa förutsättningar för en hållbar 
stadsutveckling. Genom skapandet av en tät stadsstruktur med varierad bebyggelse i kollektivtrafiknära lägen nyttjas 
marken effektivt vilket bidrar till bästa möjliga hushållning med naturens resurser. Utvecklingen i området kring 
Solna station och Solna Business Park är exempel på hållbar stadsutveckling. 

I arbetet med nya detaljplaner genomförs miljökonsekvensbeskrivningar och för att säkerställa en klimatanpassad 
stadsutveckling beaktas risker så som extrem nederbörd, översvämningar och värmetoppar. Under perioden har 
nämnden haft extra fokus på skyfallsutredningar. Arbetet är en del av nämndens arbete med att anpassa staden till 
ett förändrat klimat i enlighet med Solna stads klimatstrategi. Nämndens kommunekolog och limnolog är viktiga 
kunskapsresurser som bidrar aktivt i stadsplaneringen. 

Vid nybyggnation av kontorshus i staden finns alltid en ambition att ha en hög miljöklassning med exempelvis en 
hållbar avfallshantering och en utformning och gestaltning som minimerar miljöpåverkan. Projektägare uppmuntras 
att utveckla sitt miljöarbete i enlighet med stadens ambitioner på miljöområdet. Det vägledande dokumentet "På väg 
mot ett hållbart Solna" delges till alla byggaktörer. 

Solna ska ha en effektiv resursanvändning genom en fortsatt utbyggnad av kollektivtrafiken och åtgärder för att minska andelen 
biltrafik  

Byggnadsnämnden har under perioden arbetat med att skapa förutsättningar för solnaborna att resa miljövänligt 
genom att arbeta för utbyggnaden av tunnelbanan samt att ta hänsyn till kollektivtrafiknav i planeringen av bostäder. 
Under året startade byggnationen av tunnelbanan, Gula linjen. Arbetsplatsområdet vid Södra Hagalund har 
iordningställts och markarbeten för kommande tunnelarbete pågår. Även förbättrade förutsättningar för gång- och 
cykel bevakas i planarbetet. 

Planen för utbyggnad av Solnaverket har under perioden godkänts av nämnden. Solnaverkets utbyggnad är ett led i 
Norrenergis strävan att fortsätta omställningen från fossila bränslen till förnyelsebara källor. Arbetet bidrar till att 
säkra att Norrenergi kan möta en förväntad ökad efterfrågan av hållbar fossilfri värme och kyla till företag och 
invånare i Solna och Sundbyberg. 

Planuppdraget att utveckla området runt Råstaparkhallen, kvarteret Järva 3:16, är ett exempel på stadsutveckling 
som skapar förutsättningar för ett minskat resande med bil samt främjar övergång till fossilfria bränslen. Genom att 
etablera en samlastningscentral för näringsidkare i Arenastaden förväntas antalet varutransporter i Arenastaden att 
minska. 

Solna ska ha en god livsmiljö för solnabornas hälsa och välbefinnande 

Byggnadsnämnden har i den fysiska planeringen skapat förutsättningar för en god livsmiljö i staden, bland annat 
genom att beakta en hållbar dagvattenhantering, buller, luftkvalitet och biologisk mångfald. Miljöprogram och 
dagvattenutredningar har varit viktiga underlag i detta arbete. Byggnadsnämnden har under perioden fortsatt 
implementeringen av stadens dagvattenstrategi i de dagliga processerna. 

Aktiviteterna har bidragit till uppfyllelse av inriktningen i samtliga fokusområden i miljöpolicyn, samt nämndmålet 
att åstadkomma en sammanhållen, levande och hållbar stadsmiljö med ett modernt transportsystem. 

Förväntad utveckling 
Solna växer och förtätas 

Den pågående pandemin har under året fått globalt omfattande effekter på hälsa, levnadsförhållanden, utbildning 
och ekonomi. Osäkerheten om den fortsatta utvecklingen är stor och pandemins slutliga effekter kommer ta lång tid 
att överblicka. Än så länge har inte några direkta effekter på pågående plan- och byggprojekt märkts av. Det är dock 
svårt att förutse hur byggkonjunkturen påverkas på sikt om efterfrågan på bostäder och kontor minskar som följd av 
ökad arbetslöshet, ändrade arbetssätt eller försämrad ekonomi. 
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I Solnas översiktsplan är målsättningen att det ska byggas 800 nya bostäder årligen. Det ställer krav på långsiktig 
planering för att uppnå målet om bostäder, att staden ska växa hållbart och att barriärer ska byggas bort. Tolkning av 
lagstiftningen, svårt att få tydliga besked av statliga företrädare och långa processer för yttrande samt överklagande 
medför att processen från planering till färdigställande är lång. 

Den växande staden innebär också fler ärenden framöver och fler intressen att ta hänsyn till i handläggningen. 
Nämndens verksamheter ska fokusera på att svara upp mot solnabornas förväntningar på stadens tjänster och 
service. Ett fortsatt utvecklingsområde är god dialog med solnaborna och företag med god kommunikation, 
tillgänglighet, öppenhet och gott bemötande. Det ska vara enkelt att komma i kontakt med nämnden och 
handläggningen ska vara rättssäker och effektiv. 

Utbyggnaden av tunnelbanan och Mälarbanan får stor betydelse för Solna under kommande år och det är viktigt att 
arbetet samordnas med annan planering. Det kommer således att vara fokus på planering, samordning och 
utbyggnad av infrastruktur. Stadsutveckling och utbyggnad av kommunal service som planeras i anslutning till den 
nya infrastrukturen är också av central betydelse. Huvudsta/Solna Business Park, Solnavägen/ Solna Centrum, 
Arenastaden/ Solna station, Bagartorp, den nya skolan i Huvudsta och en ny idrottsplats i Norra Solna är viktiga 
utvecklingsprojekt framöver. 

Förändringar och tolkningar av lagstiftningen 

Arbetet med planering för nya bostäder, verksamheter och kontor är långvarigt och stöter på många utmaningar i 
lagstiftningen och tolkningen av denna gällande bland annat risk, buller och nationella intressen. Majoriteten av 
antagna detaljplaner blir överklagade och överklagandeprocessen tar lång tid. År 2022 träder en ny lagstiftning i kraft 
som kräver att nya detaljplaner är digitala. För att skapa förutsättning för detta behöver arbetsflöden anpassas till nya 
nationella specifikationer och föreskrifter. En nationellt samordnad och digital samhällsbyggnadsprocess förväntas 
skapa en enklare, öppnare och mer effektiv planerings- och byggprocess till nytta för medborgare, företag och andra 
aktörer. 

Attraktiv arbetsgivare 

Det är viktigt för staden och nämnden att upplevas som en attraktiv arbetsgivare för att bibehålla medarbetare och 
vara framgångsrika i rekryteringsprocesser. Nämnden använder medarbetarundersökningen för att tillsammans med 
medarbetarna analysera resultatet och ta fram en aktivitetsplan med syfte att öka förvaltningens HME (Hållbart 
Medarbetar Engagemang) inom delområdena Motivation, Ledarskap och Styrning. Nämnden prioriterar 
medarbetarskapssatsningar och kompetensutveckling. Ett gott arbetsklimat bidrar till god service till solnabor och 
företagare. 

Samverkan 

Utvecklad samverkan mellan stadens olika förvaltningar i planerings- och genomförandeskedet möjliggör bra miljöer 
och en levande stad med bostäder, arbetsplatser, näringsliv och för besökare. Framgångsrik samverkan internt och 
externt samt utveckling av arbetsmetoder är också en avgörande framgångsfaktor kommande år, då 
arbetskraftsbristen blir alltmer kännbar. Genom god samverkan kan nämnden frigöra resurser, förstärka 
utvecklingsarbetet samt minska kostnaden för administration. 

Verksamhetsutveckling 

Nämndens verksamheter behöver hålla en högre utvecklingstakt för att möta förväntningarna på samhällsservice 
från solnaborna och övriga samhället. Medborgarna och företagarna har höga förväntningar på tillgänglighet, god 
service och gott bemötande samt en rättssäker handläggning. Dessa förväntningar ska nämnden möta genom att 
utveckla processerna och ta tillvara digitaliseringens möjligheter. 

En nationellt samordnad och digital samhällsbyggnadsprocess ska arbetas fram för att skapa en enklare, öppnare och 
mer effektiv planerings- och byggprocess till nytta för medborgare, företag och andra aktörer. Arbetet innebär bland 
annat anpassning av processer till nya föreskrifter, digitalisering av detaljplaneinformation, samordning av 
systemtjänster och administrativa processer. 

För att möta framtida ekonomiska utmaningar ska samnyttjandet av resurser inom byggnadsnämnden och miljö- 
och hälsoskyddsnämnden öka. Nämnden ska också utveckla arbetssätt med fokus på ledarskap, 
kompetensförsörjning och involvering av medarbetarna. 
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Konkurrensutsättning 

Uppföljning av genomförda upphandlingar 

Verksamhetsområde / Avtal Uppföljning 
Upphandling av GIS-systemstöd Ansvaret för att upphandla GIS-systemstöd har flyttats över till IT-avdelningen på 

stadsledningsförvaltningen. 
Upphandling av systemstöd för detaljplanearbetet Arbetet är påbörjat men avslutas först under 2021. 

  
  

Avtalsuppföljning 

Nämnden har identifierat vilket uppföljningsbehov som finns och planerat avtalsuppföljningen utifrån stadens 
anvisningar. Samtliga avtal har följts upp genom leverans- och fakturakontroll. Avtal med speciellt viktiga 
leverantörer och konsulter har följts upp kontinuerligt genom avstämningsmöten med aktuell leverantör samt 
genom kontroll av fakturerade belopp. 

  

Intern kontroll 
Nämnden har inom ramen för verksamhetsplanerings- och budgetarbetet analyserat och identifierat behovet av 
internkontroll. Detta har sedan beslutats i nämndens internkontrollplan. Byggnadsnämnden har genom en risk- och 
väsentlighetsanalys identifierat ett kontrollmoment. 

För att minska risken för att formaliafel försenar en detaljplan ska nämnden kontrollera att rutinerna är uppdaterade 
samt följs i de olika stegen i planprocessen. Nämnden har under året uppdaterat kontrollistor och säkerställt att 
listorna följs i arbetet med detaljplaner genom kontinuerliga avstämningsmöten. Inga allvarliga avvikelser har 
upptäckts. 

  

Uppföljning av internkontrollplan 

Kategori, 
intern 
kontroll 

Process/Rutin Kontrollmoment Resultat av kontrollmoment 

Verksamhets
processer 

Planprocess formalia Kontrollera att rutinerna följs i de olika 
stegen i planprocessen.  Ingen eller försumbar avvikelse 
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