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Förvaltningsberättelse 2021 

Året som gick
Ett vanligt förekommande uttryck under 2021 var ”det nya normala”. Hur skulle det där ”nya normala” egentligen 
komma att bli? Vilka pandemiåtgärder skulle snart vara ett minne blott och vilka lärdomar var här för att stanna? 
Det, och mycket mer, diskuterades på Mötesplats Stockholmsregionen i april och oktober, två digitala konferenser 
som arrangerades gemensamt av Storsthlm och Region Stockholm. Just vikten av samverkan för att lösa svåra och 
komplexa samhällsproblem är något som vi med säkerhet kommer att ta med oss in i det ”nya normala”. 

Social välfärd och hälsa 
Inom området social välfärd och hälsa har samverkan med Region Stockholm fördjupats under året. Bland annat 
har regionens högsta företrädare regelbundet deltagit på kommundirektörsträffarna för dialog på högsta nivå. Även 
i våra ordinarie uppdrag har samverkan med Region Stockholm stärkts, bland annat genom framtagandet av en 
huvudöverenskommelse som reglerar hur kommunerna i länet och regionen ska samverka kring hälsa, vård och 
omsorg. Huvudöverenskommelsen antogs i november av Storsthlms styrelse och kommer att gälla från och med 1 juli 
2022, efter att den har beslutats i alla 26 kommunfullmäktige och i regionfullmäktige.  

Inom socialtjänstområdet är det många förändringar på gång som kommer att påverka kommunernas förutsättningar. 
Återkommande teman på det strategiska nätverket för socialtjänst har varit omställningen till en god och nära 
vård, en ny socialtjänstlag och en ny äldreomsorgslag. Dessutom har samordningen kring kunskapsutveckling och 
kunskapsstyrningssystem i vårt län utvecklats. 

Utbildning och arbetsmarknad 
Stockholms län drabbades initialt hårt av arbetslöshet i samband med pandemin, men under året har läget 
stabiliserats. För kommunerna i länet har det varit viktigt att följa Arbetsförmedlingens reformering, och det har 
framförallt skett i det strategiska nätverket för arbetsmarknad och tillväxt, som regelbundet har träffat representanter 
för Arbetsförmedlingen. Dessutom har arbetsmarknadsministern uppvaktats tillsammans med de två andra 
storstadsregionerna för att diskutera hur kommunerna kan bli leverantör i Arbetsförmedlingens system för ”Rusta och 
Matcha”. 

Gymnasieregionen
2021 var också året när vår gemensamma gymnasieregion fyllde 20 år. Samverkan har stegvis utvecklats under de 
här åren, men grunden handlar om elevernas möjlighet att kunna söka gymnasium fritt inom hela gymnasieregionen. 
Det senaste året har kommunerna tagit ytterligare steg i samplaneringen och dimensioneringen av såväl befintliga 
skolor, nyetableringar som förändringar i utbildningsutbudet, utifrån gemensamma analyser och underlag. Det ger goda 
förutsättningar att planera klokt och hållbart för utvecklingen framåt. 

Gymnasieantagningen
Under 2021 sökte drygt 28 000 ungdomar ett nationellt program i första hand inom Storsthlm. Det var det andra 
året med Indra, det antagningssystem som Storsthlm äger tillsammans med Göteborgsregionen. Under året har ett 
stabiliseringsprojekt pågått, som har förbättrat prestandan i systemet och även tillgänglighetsanpassat det till gällande 
lagkrav.  

För andra året i rad blev gymnasiemässan, som tidigare har arrangerats på Stockholmsmässan i Älvsjö, digital. Drygt 
21.000 elever besökte den digitala mässan för att ta del av utbudet av gymnasieskolor och program i länet. 

Samhällsbyggnad och miljö 
Under året har kommunerna i länet, genom Storsthlm, och Region Stockholm kommit överens om ett gemensamt 
positionspapper kring bostadsförsörjningen. Det innehåller ett antal punkter som man är överens om, över såväl 
partigränser som kommungränser och organisationsgränser, kring hur bostadsförsörjningen i länet kan förbättras. 
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Ekonomi 
Årets resultat är + 561 000 kronor före skatt och bokslutsdispositioner, och efter + 3 000 kronor. Pandemin har 
påverkat verksamheten även detta år, vilket har medfört lägre kostnader. Dels på grund av att fysiska möten, resor och 
konferenser ersatts av digitala kontakter; till exempel genomfördes Mötesplats Stockholmsregionen som två digitala 
konferenser i stället för en fysisk. Dels har förbundskansliet avvaktat med vissa rekryteringar.

Den avgiftsfinansierade verksamheten visar ett överskott på +1,4 miljoner kronor. Gymnasieantagningen och Indra 
visar ett underskott på – 1,4 miljoner kronor. Underskottet på Gymnasieantagningen och Indra ska enligt avtal 
faktureras separat, dock föreslår förbundskansliet att överskottet denna gång används för att täcka kostnaderna 
för Gymnasieantagningen och Indra. Orsaken till underskottet är dels de förbättringsåtgärder som genomfördes i 
stabiliseringsprojektets första del som påbörjades 2020 och avslutades 2021. Dels har lönekostnaderna varit något 
högre, då det krävts extra bemanning eftersom systemet inte varit fullt utvecklat. 

Till sist 
I september fick jag möjlighet att bli Storsthlms nye förbundsdirektör, efter att Madeleine Sjöstrand tackade för sig efter 
nio år på posten. Jag kan inte tänka mig ett viktigare uppdrag och är oerhört glad över förtroendet. 

Just nu befinner vi oss i ett spännande skede, där vi har arbetar med att lägga grunden till en ny strategisk inriktning 
för Storsthlm inför den kommande mandatperioden. Det gör vi på förbundskansliet genom att lyssna in kommunernas 
utmaningar och samverkansbehov framåt. Ett starkt medskick från våra medlemmar är att skärpa fokus ytterligare och 
inom de utpekade områdena öka vår förmåga att leda och utveckla samverkan för att tillsammans åstadkomma stor 
nytta över kommungränserna.  
 
Med det vill jag tacka för ett gott samverkansår!

Johan von Sydow,  
förbundsdirektör
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Uppföljning av aktiviteter

Ekonomi

Status Aktiviteter Prognos

Följa och analysera regeringens utredning kring en effektivare ekonomistyrning i kommuner och regioner.
Frågan om statsbidragen har bevakats kontinuerligt, i första hand i berörda verksamhetsområden. Det har 
varit ett exceptionellt år där regeringen har beslutat om tolv extra ändringsbudgetar utöver ordinarie vår- och 
höständringsbudgetar.

Nätverket för kommunal ekonomi har följt och gjort medskick till regeringens utredning om effektivare 
ekonomistyrning i kommuner och regioner. Nätverket har, genom Storsthlms styrelse, lämnat yttrande som 
ställde sig bakom Sveriges Kommuner och Regioners yttrande, men med tillägg av Stockholmsspecifika 
konsekvenser som förslaget skulle kunna innebära.

Följa och rapportera kommunernas ekonomiska och finansiella utveckling särskilt inom välfärdsområdet och med 
fokus på Corona.
Nätverket för kommunal ekonomi har diskuterat årsresultaten för 2020, statsbidragens påverkan, primärt 
inom äldreomsorgen och även fört diskussion kring det generella utrymmet i kommunernas budgetar inför 
rekommendation om uppräkning av gymnasieprislistan.

Utveckla samarbetet mellan nätverket för kommunal ekonomi och övriga strategiska nätverk.
Nätverket för kommunal ekonomi har fortsatt samarbete med digitaliseringsnätverket om digitaliseringens 
ekonomiska effekter, och med socialtjänstnätverket om kartläggning av länets särskilda boenden för äldre. 
Även samarbete med samhällsbyggnadsnätverket har initierats.

Följa och utveckla ekonomistyrningen av plan- och exploatering/samhällsbyggnad.
Nätverket för kommunal ekonomi har haft möte med tema samhällsbyggnad. Frågan om ekonomistyrning 
har också diskuterats tillsammans med samhällsbyggnadsnätverket. I seminarieserien om digitaliseringens 
ekonomiska effekter har ett eget tillfälle ägnats åt samhällsbyggnadsområdet.

Följa och analysera de ekonomiska effekterna av utvecklingen av statsbidragen.
Budgetpropositionerna är en viktig diskussionspunkt för nätverket för kommunal ekonomi. Ett par 
utskottsinitiativ har ritat om förutsättningarna, vilket varit extra viktigt att följa och hitta vägar för att 
kommunicera. Detta har primärt avsett statsbidrag inom äldreomsorgen. Nätverket har fört dialog i frågan med 
det strategiska nätverket för socialtjänst och även med kommundirektörerna.

Följa och analysera de ekonomiska effekterna av gymnasieexpansionen.
Frågan har belysts i flera sammanhang under året. Ett inledande analysunderlag arbetades fram med en 
expertgrupp med representanter från kommunerna. Arbetet kommer gå vidare under 2021 där en uppföljning 
av prismodellen i ska genomföras i vilken expansionens ekonomiska effekter kommer att analyseras.

Volymförändringar analyseras och dess ekonomiska effekter bedöms som del av underlaget till beslut om 
prislistan. Utveckling pågår för att ta fram ytterligare kostnadsunderlag för uppföljning.

Följa och analysera de ekonomiska effekterna av kommunernas digitalisering.
Samverkan mellan digitaliseringsnätverket och nätverket för kommunal ekonomi drivs framgångsrikt. Större 
seminarium för kunskapsutbyte genomfört med 22 närvarande kommuner och starkt betyg i utvärderingen.

Nätverken för digitalisering och kommunal ekonomi har genomfört fyra seminarier kring digitaliseringens 
ekonomiska effekter. Sammanlagt 22 kommuner delade med sig av projekt och arbetssätt med fokus 
på verksamhetsutveckling och dess ekonomiska effekter. Tre temaseminarier med fokus på utbildning, 
samhällsbyggnad och socialtjänst har genomförts.

Teckenförklaring status:        Pågående        Vänteläge        Avslutad        Ej påbörjad        Försenad

Teckenförklaring prognos:        Följer originalplan         Avvikelse        Avvikelse som kräver hjälp/beslut
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Kompetensförsörjning

Status Aktiviteter Prognos

Stödja kommunernas arbete med att utveckla gemensam marknadsföring av kommunerna som arbetsgivare i länet.
Kommunerna har inte kunnat medverka i planerade arrangemang till följd av pandemin. Insatserna har därför 
pausats.

Stödja kommunernas kompetensförsörjningsarbete genom att samverka kring digitalisering och synliggöra lokala 
lösningar.
Kommunerna har inte kunnat medverka i planerade arrangemang till följd av pandemin. Insatserna har därför 
pausats.

Samordna kommunerna och samverka med lärosätena gällande samverkansavtalet ”Lärarutbildning i 
samverkan”.
Styrgruppen för samverkansavtalet har fortsatt träffats och följt upp verksamhetsförlagd utbildning (VFU) under 
pandemin. Fokus har bland annat varit på den nya formen av VFU som är under uppbyggnad tillsammans 
mellan kommunerna och Stockholms universitet i så kallade VFU-kluster. En konferens med representanter 
från både lärosäten och kommuner är genomförd på temat ”Hur skapar vi långsiktighet i vår samverkan?”

Utvärdera och vid behov vidareutveckla samverkan mellan kommuner och lärosäten gällande insatser inom 
kompetensförsörjning och kompetensutveckling för förskollärare/lärare genom Regionalt utvecklingsnätverk 
Sthlm (RUN).
Fyra möten har genomförts med teman: Möt kompetensutmaningen, Arbetsförmedlingsstatistik 
och Kompetensarena Stockholm, Antagningsstatistik och ungdomsbarometern och två kommuners 
kompetensförsörjningsplan. En insats för att involvera fler kommuner och lärosäten har gjorts och resulterade i 
deltagare från fyra nya kommuner. Nätverket har också knutits närmare kompetensarena Stockholm och dess 
arbete. Utvärdering har ännu inte genomförts.

Delta i beredningsgruppens mobiliseringsarbete och andra organisationers utlysningar för att söka fondmedel 
som bidrar till att stötta kommunernas kompetensförsörjning och arbetsmarknadsinsatser.
Storsthlm genomförde tre workshops ihop med övriga regionala aktörer, i syfte att tidigt förankra och 
väcka intresse för möjligheterna till finansiering via EU:s fonder och program hos fler kommuner och 
samverkansaktörer i länet. Nätverket för arbetsmarknad och tillväxt har fått information om kommande 
program för både Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) och Europeiska socialfonden (ESF).

Delta i och följa Region Stockholms regionala utvecklingsuppdrag kring kompetensförsörjning utifrån 
kommunernas behov och ansvarsområden.
Deltagande i Kompetensarena Stockholm genom medverkan i Stockholmsregionens kompetensråd (SRKR) 
samt beredningsgrupp och arbetsgrupp har fortlöpt. Fokus har varit på att ta fram en modell för att kunna ta 
fram regionala arbetsmarknadsanalyser samt en handlingsplan för SRKRs fortsatta arbete. Även arbete i de 
regionala branschspecifika kompetensråden har genomförts.

Bevaka utvecklingen av utbildningskrav inom yrket undersköterska och utreda hur samverkan kan underlätta 
arbetet som kommer att krävas av kommunerna.
Arbetet pågår och hur kommunerna kan vinna på samverkan i de kommande utbildningsinsatserna har 
diskuterats i både nätverket för vuxrektorer samt HR-nätverket.

Verka för att kompetenskrav och titulatur för olika yrkesroller, till exempel för barnskötare, elevassistenter, 
stödassistenter med flera, ensas och blir mer enhetliga.
Kontakter har tagits med länets forsknings- och utvecklingsenheter (FOU) för att undersöka deras 
förutsättningar att göra en förstudie i frågan.

Teckenförklaring prognos:        Följer originalplan         Avvikelse        Avvikelse som kräver hjälp/beslut

Teckenförklaring status:        Pågående        Vänteläge        Avslutad        Ej påbörjad        Försenad
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Digitalisering

Status Aktiviteter Prognos

Leda samverkan i kommungemensamma digitaliseringsfrågor.
Aktivt arbete med tyngdpunkt i digitaliseringsnätverket, samt på agendan i samtliga strategiska nätverk. 
Kommunal molntjänstanvändning och nationell digital infrastruktur är fortsatt i fokus. Ett temamöte om 
digitalisering har genomförts med KSO-gruppen, och i kommundirektörsnätverket har området lyfts vid fyra 
tillfällen. Länet har gynnats av ett starkt sammankopplat ledarskap i dessa frågor.

Bidra till kommunernas stärkta ledarskap för digital verksamhetsutveckling.
Detta genomförs primärt genom att skapa tillfällen för medlemmarna att systematiskt dela relevant och aktuell 
kunskap och gjorda erfarenheter. Detta har skett i såväl ordinarie träffar i de strategiska nätverken samt i 
särskilt arrangerade seminarier med beröring på flera strategiska nätverk. Länet har också haft en större 
programpunkt om ledarskap och samverkan för digitalisering på Sveriges Kommuners och Regioners (SKR) 
arena Offentliga rummet den 19 mars.

Verka för nationella strukturer och ramverk som ger kommunerna bättre förutsättningar att skapa nytta med 
digitalisering
Ett prioriterat område där representanter från kommundirektörsgruppen är fortsatt aktiva och drivande för 
detta i Sveriges Kommuner och Regioners (SKR) kommunberedning. Utsedda representanter gör motsvarande 
arbete i den tillhörande nationella CIO-gruppen. Representanter från DIGG, SKR och Inera har medverkat på 
digitaliseringsnätverket och kommundirektörsnätverket för dialog och förankring.

Bidra till styrning av Ineras kommunleverans.
Uppdraget har drivits genom aktivt arbete i SKR:s kommunberedning och tillhörande CIO-grupp. Kommunerna 
i länet har aktivt bidragit till ägaröverenskommelsen som beslutades på Ineras ägarråd den 12 maj. Stark 
länssamverkan har bidragit till att arbetet med införande av principerna i ägaröverenskommelsen fortsatt i rätt 
riktning.

Leda samverkan för fortsatt förvaltning och vidareutveckling av öppna data.
Arbetsgruppen har träffats ytterligare fem gånger och då fått mer information kring Stockholms 
stads förvaltning av delade data, City as a Platform-projektets anknytning till öppna och delade data, 
Digitala detaljplaner, Lantmäteriets olika dataportaler, och Malmö stads plattform för öppna data. 
Ramavtalsupphandling är nu klar avseende lösning för öppna data för kommunernas räkning.

Stötta kommunerna i samverkansarbeten för att förhindra digitalt utanförskap
Samtliga kommuner i länet har deltagit i en kartläggning av hur det digitala utanförskapet i respektive kommun 
ser ut. Resultatet har redovisats i en rapport för Svenska EFS-rådet (rådet för den Europeiska socialfonden), 
som finansierat kartläggningen.

Bidra till genomförande av en nationell handlingsplan för digitalisering av skolväsendet.
Utbildningssektorns aktiviteter avseende digitala lösningar har ökat under året. En uppsamlande och 
framåtsyftande workshop genomfördes med det strategiska nätverket för utbildning i maj och resultatet 
återkopplades även i digitaliseringsnätverket. Ett större seminarium genomfördes i september på temat 
digitaliseringens goda effekter på utbildningsområdet. Fem av länets kommuner delade med sig av 
genomförda digitaliseringsinsatser.

Teckenförklaring prognos:        Följer originalplan         Avvikelse        Avvikelse som kräver hjälp/beslut

Teckenförklaring status:        Pågående        Vänteläge        Avslutad        Ej påbörjad        Försenad
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Utbildning och arbetsmarknad

Vi hanterar gymnasieexpansionen på ett effektivt, ekonomiskt hållbart och samordnat sätt

Status Aktiviteter Prognos

Genomföra regionala dialoger kring gymnasieregionens utmaningar och framtida utveckling.
Regional dialog genomfördes digitalt i maj och november med hög närvaro av politiker och chefer med ansvar 
för gymnasiefrågor. Teman för dialogerna var ”Förbättrad planering och dimensionering. Nedslag i några 
gymnasiekluster och kommuner med fokus på hur man skapar attraktivitet och planerar långsiktigt” och 
”Framtiden för våra yrkesprogram”.

Stödja kommunerna i den dialogbaserade processen för samplanering mellan kommunerna avseende utbud och 
lokalisering av gymnasieskolor i Stockholms län.
Flera möten har genomförts i de olika klusterformationerna. Mötena har bland annat fokuserat på attraktivitet, 
förbättrad samplanering kring yrkesprogram, utbud och erfarenhetsutbyte. Processen går i olika takt i klustren. 
Kluster Syd har tagit politiskt beslut om en modell som syftar till att samplanera yrkesprogrammen på ett 
effektivare sätt inom kommunerna i klustret. Ett möte med ett antal stora kommuner och flera stora fristående 
aktörer har hållits i syfte att dela kort och långsiktig planering, framför allt i centrala delar av Stockholm.

Utveckla dialogen mellan kommunala och fristående huvudmän.
Möten har genomförts enligt plan med Referensgruppen fristående huvudmän. Ett möte med ett antal stora 
kommuner och flera stora fristående aktörer har hållits i syfte att dela kort och långsiktig planering, framför allt 
i centrala delar av Stockholm. Referensgruppen har även besökt den politiska styrgruppen för att diskutera 
prislistan.

Samla in kostnadsunderlag för gymnasieprogrammen, samt analysera dessa i en expertgrupp bestående av 
kommunrepresentanter.
Kostnadsunderlagen som samlats in har begränsningar avseende kvalitet och jämförbarhet. Det finns 
svårigheter att redovisa kostnader på programnivå på ett tillförlitligt sätt. Arbete pågår om hur ett relevant 
underlag kan skapas. Expertgruppen har kompletterats med ytterligare representanter med kompetens inom 
ekonomi.

Presentera uppföljningen av överenskommelsen om tilläggsbelopp samt genomföra eventuellt beslutade insatser.
Uppföljningen är genomförd och förankrad innan beslut har tagits i styrelsen att överenskommelsen upphört 
att gälla.

Vidareutveckla kvalitetsarbetet på regional nivå gällande elevernas resultatutveckling genom ett pilotprojekt med 
några kommuner.
Arbetet har inte påbörjats på grund av andra prioriteringar och pandemin. 

Stödja utvecklingsarbetet med de regionala programråden för yrkesprogram där utbildningsanordnare och 
branschföreträdare möts.
Under hösten har ett arbete med att utvärdera Storsthlms roll i de regionala programråden genomförts. 
Utvärderingen och dess rekommendationer förankras under våren 2022. Möten har parallellt hållits i vård- och 
omsorgsrådet, byggrådet, handel och barn- och fritidsrådet.

Teckenförklaring prognos:        Följer originalplan         Avvikelse        Avvikelse som kräver hjälp/beslut

Teckenförklaring status:        Pågående        Vänteläge        Avslutad        Ej påbörjad        Försenad
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Utbildning och arbetsmarknad

Vi tar tillvara på människors möjligheter och kompetenser genom att skapa fler vägar in

Status Aktiviteter Prognos

Ta fram förslag till uppräkning av gymnasieprislista och strukturtillägg inför 2022.
Styrelsens rekommendation gällande programpriserna 2022 innebar förslag om uppräkning om 1,5%, 
förslag om differentiering av programpriser för några program, och ändring av prislistan för mindre 
undervisningsgrupper. Samtliga kommuner har tagit beslut om rekommendationen.

Utveckla regional samverkan i arbetet med kommunernas aktivitetsansvar.
Frågan om regional samverkan har inte behandlats klart då andra frågor varit mer aktuella under pandemin.

Tillhandahålla ett digitalt stöd för arbetet med åtgärder och rapportering kring kommunernas aktivitetsansvar
Det digitala stödet för kommunernas aktivitetsansvar ingår i ungdoms- och elevdatabasen (UEDB) och är 
ett verktyg som stödjer kommunerna i arbetet med att identifiera och söka upp ungdomar mellan 16 och 19 
år, som inte studerar eller arbetar. Gymnasieantagningen har genomfört flera utbildningar och workshops i 
systemet för ansvariga i kommunerna.

Vi kortar arbetslösas och nyanländas väg till egen försörjning

Status Aktiviteter Prognos

Följa utvecklingen inom Sfx-utbildningen t.ex. genom att delta i regelbundna möten med anordnande kommuner.
Deltagande i anordnarmöten, projektledningsmöten kring projektet Sfx 2.0 samt slutkonferens har genomförts. 
Även deltagande i enskilda Sfx:s styrgrupper har genomförts. Arbetet med årsrapporten tillsammans med Sfx-
samordnaren har påbörjats. (Sfx = svenskundervisning för yrkesutbildade)

Följa utvecklingen av Arbetsförmedlingens reformering och hur samverkan med kommunerna kan stärkas. t.ex. 
hur kommunerna kan bli leverantörer till Af.
Dialog har förts med Arbetsförmedlingen för att följa införandet av matchningstjänsten Kundval Rusta och 
Matcha (KROM). En kartläggning över kommunernas avsikter gällande olika arbetsmarknadsåtgärder i 
samband med införandet av KROM har gjorts. Arbetsmarknadsministerns statssekreterare deltog under hösten 
i nätverket för arbetsmarknad och tillväxt, bland annat för att delge hur regeringen ser på samverkan mellan 
kommunerna och Arbetsförmedlingen.

Kartlägga kommunernas arbete med DUA-överenskommelser för att öka lokala samverkan mellan kommunen och 
Arbetsförmedlingen och synliggöra utvecklingsområden.
Kartläggningen är avslutad, 17 av länets 26 kommuner har DUA-överenskommelser. Kartläggningen påvisar 
även fler samverkansformer mellan kommun och Arbetsförmedling som synliggjort de utvecklingsområden 
Storsthlm hoppades finna under 2021. (DUA=delegationen för unga och nyanlända)

Teckenförklaring prognos:        Följer originalplan         Avvikelse        Avvikelse som kräver hjälp/beslut

Teckenförklaring status:        Pågående        Vänteläge        Avslutad        Ej påbörjad        Försenad
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Utbildning och arbetsmarknad

Vi stärker samverkan mellan kommunerna för att utveckla en regional vuxenutbildning

Status Aktiviteter Prognos

Utreda förutsättningarna och lyfta konkreta förslag för samverkan mellan yrkesinriktad gymnasial 
ungdomsutbildning och vuxenutbildning
Ett utvecklingsarbete har påbörjats och arbetet är i en förberedelsefas.

Samverka med regionala aktörer för att matchning mellan yrkesutbildningsutbud och arbetsmarknadens 
efterfrågan ska utvecklas.
Två samråd mellan Arbetsförmedlingen, regionalt utvecklingsansvarig aktör (RUA), kommunerna 
och branscher har genomförts. Storsthlm har deltagit i den partsgemensamma arbetsgruppen för 
Stockholmregionens Kompetensråd. Arbete har inletts för att etablera en årlig rapport för uppföljning av 
vuxenutbildningen: ”Regional bild yrkesvux”. Arbetet med de regionala branschspecifika kompetensråden har 
intensifierats då Region Stockholm anställt en processledare, som delfinansierats av kommunerna.

Utveckla regional samordnad kvalitetsuppföljning av yrkesinriktad vuxenutbildning.
Förslag till modell är framtagen. Processen med att förankra modellen i kommunerna pågår, men 
uppfattningen om behovet av samordning varierar. Önskan från kommunerna är snarare att samverka mer 
kring kvalitetsuppföljning utan att den samordnas.

Leda möten med kommunala rektorer inom vuxenutbildning i syfte att stödja utvecklingen av ökat regionalt 
samarbetet kring yrkesutbildning för vuxna.
Sex rektorsmöten har genomförts där man bland annat diskuterat återgången till klassrumsbaserad 
undervisning. Diskussion har förts om hur man kan ta gemensamma beslut och överenskommelser utan att 
inskränka varje kommuns rätt till självstyre. Stort kunskaps- erfarenhets- och informationsutbyte kommuner 
emellan har skett.

Vidareutveckla den årligt återkommande vuxenutbildningsdialogen som etablerades 2020, inklusive regionala 
lägesbilder.
Dialogen hölls i november. Resultatet från den första regionala lägesbilden presenterades och diskussioner hur 
man kan utveckla vuxenutbildningssamarbetet i länet hölls mellan politiker och högre tjänstepersoner.

Utvärdera genomförandeplan 2018-2020 och utarbeta förslag på en ny plan för 2021-2023 för regional 
vuxenutbildning.
I beslutet kring VP 2022 formulerades ett uppdrag att ta fram en ny överenskommelse, som ska ersätta den 
nuvarande från 2008, gällande regional vuxenutbildning. Utvärderingen av genomförandeplanen kommer 
därför vara en del av processen med framtagandet av förslaget till ny plan.

Delta i de kompetensråd där bransch, utbildningsanordnare, Arbetsförmedlingen och kommuner diskuterar 
kvalitet och attraktivitet för att säkra kompetensförsörjning.
Deltagande har skett i flera kompetens- och programråd. Med tillväxtmedel och 24 kommuners ekonomiska 
stöd har en processledare anställts för att utveckla/ leda arbetet med kompetensråden. Internt arbete kring 
rådens roll har genomförts. Förutsättningar för att starta fler råd har undersökts, bland annat kompetensråd 
”Skola och fritid”. Arbetet med att öka attraktiviteten till yrkesutbildningar i respektive råd har påbörjats.

Teckenförklaring prognos:        Följer originalplan         Avvikelse        Avvikelse som kräver hjälp/beslut

Teckenförklaring status:        Pågående        Vänteläge        Avslutad        Ej påbörjad        Försenad
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Utbildning och arbetsmarknad

Vi möjliggör för elever att fatta väl underbyggda beslut om sin framtida karriär

Status Aktiviteter Prognos

Genomföra antagningen 2021 i antagningssystemet Indra.
Antagningen genomfördes enligt plan med mindre tekniska problem. Utvärdering är gjord genom en enkät 
till samtliga användare i Indra samt internt på Gymnasieantagningen. Stabiliseringsprojektet slutfördes under 
hösten vilket innefattar ett tekniskt lyft av elevsidan med syfte att förbättra tillgänglighet, funktioner och 
prestanda.

Utvärdera genomförandet av den digitala gymnasiemässan 2020 och se över formatet för kommande mässor
Nätverket för utbildning har beslutat att Gymnasiemässan även fortsättningsvis ska vara digital. Mässan är 
genomförd med ca 22 000 besökare och många utställande skolor. Enligt uppdrag har Storsthlm tillsammans 
med Stockholmsmässan påbörjat en utredning om en fysisk mässa för yrkesprogrammen är möjlig och 
önskvärd framåt.

Arrangera digitala informationsträffar för studie- och yrkesvägledare
I december genomfördes en digital informationsträff för studie- och yrkesvägledare med många deltagare. 
Agendan innehöll bland annat hur våra elever sökte och antogs, resultatet av enkäten till användare i Indra och 
en fördjupning om blanketter, det vill säga underlag för ansökningar.

Implementera den nya versionen av ungdoms- och elevdatabasen UEDB
Implementeringen har genomförts med bland annat säkrare inloggning via BankID. En rest återstår men 
kommer att genomföras; att föra över betygen från årskurs 9. Avstämningar med leverantören sker regelbundet 
för att se hur arbetet fortskrider.

Teckenförklaring prognos:        Följer originalplan         Avvikelse        Avvikelse som kräver hjälp/beslut

Teckenförklaring status:        Pågående        Vänteläge        Avslutad        Ej påbörjad        Försenad
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Social välfärd och hälsa

Vi möter individens behov med en trygg, tillgänglig och kvalitetssäker socialtjänst, vård och omsorg

Status Aktiviteter Prognos

Stödja socialtjänstnätverket i deras gemensamma förändringsarbete som syftar till att upprätthålla en ekonomi i 
balans med fortsatt kvalitet inom socialtjänstens område.
Nätverket har under året arbetat med omställningen till en god och nära vård, utvecklingen av 
kunskapsstyrning för socialtjänsten och gränssnitt gentemot och samverkan med regionen. Fokus har också 
legat på förslagen om ny socialtjänstlag, ny äldreomsorgslag samt Corona-kommissionens rapporter.

Bevaka ny lagstiftning inom socialtjänstens område, vid behov utreda konsekvenser av de förändringar inom 
området som kan komma att påverka kommunerna samt besvara eventuella remisser utifrån ett länsövergripande 
perspektiv.
Samtliga remissvar för utredningen om ny socialtjänstlag har sammanställts och har delgetts och diskuterats 
med socialtjänstnätverket. Dialog har också förts med SKR under den så kallade samsjuklighetsutredningens 
genomförande för att bevaka kommunens intressen.

Representera, bevaka och påverka utvecklingen i de nationella RSS-nätverk som Sveriges Kommuner och 
Regioner leder, tillsammans med länsrepresentanter från FoU-enheter och Stockholms stads forsknings- och 
utvecklingsverksamhet.
Storsthlm har representerat länets kommuner och särskilt fokus har varit på frågor som 
kompetensutvecklingsprogrammet yrkesresan, ny socialtjänst- och äldreomsorgslag, 
Samsjuklighetsutredningen och områdena psykisk hälsa och god och nära vård. Storsthlm har även informerat 
om det egna utvecklingsarbetet kopplat till RSS.

Fortsätta stödja kommunerna i utvecklingen av en effektiv regional samverkans- och stödstruktur (RSS) för 
evidensbaserad praktik inom socialtjänsten och kommunal hälso- och sjukvård. Storsthlm har en samordnande 
roll för RSS Stockholms län och har uppdraget att utse kommunala företrädare till nationella nätverk inom 
kunskapsstyrningssystemen.
Storsthlm har under året arrangerat en serie workshoppar där förslag har tagits fram om hur vi i länet ska 
kunna få till en effektiv samverkan mellan kommunerna och de aktörer som arbetar med kunskapsstyrning. 
Storsthlm höll även i en regional workshop tillsammans med SKR för länets representanter inom 
kunskapsstyrningen där temat var utredningen om den nya socialtjänstlagen.

Planera, fördela och samordna arbetet med de länsgemensamma statliga medel som tilldelas den Regionala 
samverkans- och stödstrukturen (RSS). År 2021 förväntas statliga stimulansmedel inom Psykisk hälsa samt God 
och nära vård.
Länets kommuner tilldelades via RSS (Storsthlm) stimulansmedel för områdena god och nära vård samt 
psykisk hälsa. Efter planering delvis tillsammans med Region Stockholm samt länets forsknings- och 
utvecklingsenheter, förankring i de strategiska nätverken för socialtjänst och utbildning samt beslut i styrgrupp, 
kunde kommunerna ta del av medlen för insatser. Storsthlm återredovisade 2020 års medel under första 
kvartalet och har under sista kvartalet påbörjat förberedelser för återredovisningar av årets tilldelade medel.

Representera länets kommuner i utvalda regionala programområden inom hälso- och sjukvårdens 
kunskapsstyrningssystem, i syfte att påverka utvecklingen och bidra med kommunal kompetens i fortsatt arbete.
Storsthlm har representerat kommunerna i Regionalt Programområde (RPO) barn och unga och i RPO 
psykisk hälsa. Storsthlm har även representerat kommunerna i Nationellt programområde Psykisk hälsa 
samt i Nationell samverkansgrupp (NSG) för stöd för utveckling. Kommunala representanter har utsetts inom 
Kunskapsstyrningssystemet för hälso- och sjukvård och Storsthlm har stöttat dem i deras uppdrag.

Teckenförklaring prognos:        Följer originalplan         Avvikelse        Avvikelse som kräver hjälp/beslut

Teckenförklaring status:        Pågående        Vänteläge        Avslutad        Ej påbörjad        Försenad
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Social välfärd och hälsa

Status Aktiviteter Prognos

Bevaka funktionshinderområdet, vid behov utreda konsekvenser av de förändringar inom området som kan 
komma att påverka kommunernas inriktning och kostnader samt besvara relevanta remisser utifrån ett 
länsövergripande perspektiv.
Området har omvärldsbevakats och regelbundet deltagande har skett i SKR:s nationella 
funktionshindernätverk och regionala nätverk för länets FOU:er och kompetenscenter. Genom Forum Carpe 
har ny kunskap och information spridits till länets alla kommuner.

Utveckla samverkan kring verksamhetsförlagd undervisning mellan kommuner och lärosäten för 
socionomprogrammet, med målet att attrahera till dessa yrken, rekrytera nyutexaminerade samt utveckla och 
behålla medarbetare.
Samverkansarbetet har under året upparbetats. Tolv kommuner och sju lärosäten deltar. En avsiktsförklaring 
för målet med samverkan, som i huvudsak handlar om att få fram fler VFU-platser, har antagits av samtliga 
deltagare.

Vidareutveckla avvikelsehanteringssystem för kommunerna i syfte att underlätta analys av samverkansbrister 
och möjliggöra prioritering av utvecklingsåtgärder i samverkan mellan kommunerna och Region Stockholm.
En modell för kommunerna att rapportera brister i samverkan och analysera utvecklingsbehov har tillämpats 
för överenskommelser om LUS, BUS, vuxna med missbruk, psykisk sjukdom, funktionsnedsättning samt 
hemlöshet. Förslaget till huvudöverenskommelse innehåller en gemensam modell för rapporteringen av 
samverkansbrister för samtliga överenskommelser mellan kommunerna och regionen. 

Samordna fortsatt utveckling av överenskommelsen mellan kommuner gällande betalningsansvar vid flytt till 
särskilt boende i annan kommun, samt leda den operativa samordningsgruppens arbete.
Samordning har skett och överenskommelsen har utvecklats efter uppföljning. Utvecklingsarbetet samordnas 
med det länsövergripande, kring planerad utbyggnad av särskilda boendeplatser i länets kommuner.

Kartlägga den planerade utbyggnaden av särskilda boendeplatser i länets kommuner, med syfte att bidra till ett 
regionalt planeringsunderlag.
Arbetet med ett strategiskt planeringsunderlag har pågått tillsammans med en tvärprofessionell 
avstämningsgrupp med representanter från kommunerna. En länsövergripande konferens genomfördes i 
oktober 2021. En kartläggning har gjorts av befintliga och planerade boendeplatser i länet. Ett kartverktyg har 
tagits fram för att visualisera utbudet.

Stödja kommunerna i det kortsiktiga och långsiktiga arbetet med anledning av covid-19-pandemin.
Storsthlm har stöttat kommunerna vid löpande samverkansmöten mellan länets kommuner och regionen  
kring pandemin.

Anordna tillfällen till erfarenhetsutbyte och samverkansdialog för kommunala representanter gällande 
ärendeansvar för personer i hemlöshet.
Efter ett år med den reviderade överenskommelsen mellan kommunerna om ärendeansvar för personer i 
hemlöshet anordnades det första erfarenhetsutbytet, riktat till chefer för försörjningsstöd och ekonomiskt 
bistånd.

Teckenförklaring prognos:        Följer originalplan         Avvikelse        Avvikelse som kräver hjälp/beslut

Teckenförklaring status:        Pågående        Vänteläge        Avslutad        Ej påbörjad        Försenad
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Social välfärd och hälsa

Status Aktiviteter Prognos

Stödja kommunernas arbete att implementera välfärdsteknik genom att tydliggöra förutsättningarna som behövs, 
så att länets vision om en mänsklig och innovativ omsorg kan nås.
Socialtjänstens digitaliseringsgrupp har haft sju möten under året. I samverkan med bland annat KTH, 
Socialstyrelsen, VästKom och SKR:s kompetenscenter har gruppen fått information, haft dialog och 
erfarenhetsutbyte kring välfärdsteknik samt analyserat länets förutsättningar. Storsthlm har bidragit till 
Forum Carpes arbete genom engagemang i en konferens om digitaliseringen inom LSS. Storsthlm har även, 
i ett samarbete mellan de strategiska nätverken för digitalisering, ekonomi och socialtjänst arrangerat ett 
lärandeseminarium med exempel från länets arbete inom socialtjänstens område.

Representera länets kommuner i nationella nätverk och utredningar, samt i dialog med relevanta IT-leverantörer, 
för att bevaka kommunernas intressen och påverka digitaliseringen inom socialtjänsten.
Storsthlm har representerat länets kommuner i flera nationella sammanhang, bland annat i SKR:s nätverk för 
socialtjänstens digitalisering, Socialstyrelsen referensgrupp för specifikationer kring termer och begrepp samt 
i arbetet med Ineras strukturerade omvärldsbevakning över initiativ som påverkar kommunernas digitalisering. 
Storsthlm har bland annat haft dialog med ansvariga på SKR för den överenskommelse med staten om 
välfärdens digitala infrastruktur samt utredningen som föreslår nya lagar kring informationsutbyte inom 
socialtjänstlagen och hälso- och sjukvårdslagen. Detta medger nödvändiga förändringar och möjligheter för 
digital kommunikation. Strategiskt nätverk socialtjänst har haft dialog med SKR:s beställargrupp utifrån arbetet 
att se över ett mer nationellt samordnat arbete kring verksamhetssystemen. 

Analysera hur ersättningsmodeller till utförare av socialtjänst kan utformas, så att de inte hindrar nya och 
innovativa lösningar.
Storsthlm har genomfört intervjuer med representanter från kommuner och branschorganisationer samt samlat 
information från utredningar och rapporter.

Stödja kommunernas arbete med kompetensförsörjning inom vård och omsorg, genom att inventera behovet av 
länsgemensamt stöd samt skapa kunskapsutbyte mellan berörda strategiska nätverk.
Storsthlm har representerat länets kommuner i det Regionala vårdkompetensrådet, vars uppdrag är att bidra 
till effektivare kompetensförsörjning i hälso- och sjukvården.

Storsthlm har också, utifrån sin roll som RSS bidragit med underlag inför kommunernas ställningstagande om 
anslutning till den nationella Yrkesresan för kompetenshöjande insatser inom socialtjänsten, där sju av länets 
kommuner nu anslutit sig.

Teckenförklaring prognos:        Följer originalplan         Avvikelse        Avvikelse som kräver hjälp/beslut

Teckenförklaring status:        Pågående        Vänteläge        Avslutad        Ej påbörjad        Försenad
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Social välfärd och hälsa

Vi formar en sömlös vård och omsorg genom att utveckla samarbetet med Region Stockholm

Status Aktiviteter Prognos

Företräda kommunernas länsgemensamma perspektiv i löpande förvaltning av de överenskommelser som 
kommunerna har med Region Stockholm. Gemensamma prioriteringar av uppföljning och utveckling görs årligen i 
dialog med Region Stockholm.
Flera nya samverkansöverenskommelser mellan kommunerna och regionen har arbetats fram eller börjat 
gälla under året. Arbetet har påbörjats inom ramen för huvudöverenskommelsen för samverkan mellan 
kommunerna och regionen för en gemensam modell för prioritering av utvecklingsområden och uppföljning av 
gemensamma länsövergripande överenskommelser.

Ta fram ett förslag på övergripande överenskommelse om samverkan inom hälsa, vård och omsorg tillsammans 
med Region Stockholm. Överenskommelsen ska bland annat beskriva en samverkansorganisation som skapar 
förutsättningar för samverkan på alla nivåer.
Kommunerna har rekommenderats att anta en huvudöverenskommelsen för samverkan mellan kommunerna 
i länet och regionen kring vård och omsorg som är planerad att börja gälla 1 juli 2022. Arbetet pågår med att 
tydliggöra bland annat organisation för samverkan och modell för uppföljning i en tillhörande riktlinje.

Förvalta och följa upp överenskommelser kopplat till målgruppen barn i behov av särskilt stöd (BUS) samt 
samordna de samrådsgrupper som finns kopplat till detta arbete, för närvarande BUSSAM och Kommun-BUS.
Till följd av pandemin har arbetet inom ramen för BUS under året behövt prioriteras ner. Fokus för det arbete 
som har genomförts har riktats mot de områden som VIS prioriterat: den länsövergripande överenskommelsen 
om tillgång till hälso- och sjukvård samt och tandvård för placerade barn, säker digital lösning för SIP och 
avvikelsehantering.

Leda, administrera och informera om det länsövergripande arbetet som är ett stöd till de 33 lokala BUS-
grupperna i Stockholms län.
Till följd av vakans har arbetet behövt prioriteras ner.

Inom BUS-överenskommelsen, stödja lokal förankring av regionalt och nationellt utvecklingsarbete, samt löpande 
inventera lokala behov, bland annat genom dialog med lokala BUS-grupper.
Till följd av vakans har arbetet behövt prioriteras ner.

Stödja införandet av den planerade överenskommelsen med Region Stockholm för barn och unga som vårdas 
utanför det egna hemmet, till exempel genom kunskaps- och kompetenshöjande insatser i samarbete med FoU-
enheter.
Storsthlms styrelse beslutade före sommaren att rekommendera kommunerna att anta överenskommelsen 
senast sista februari. Beslut fattades också i Hälso- och sjukvårdsnämnden (HSN) Region Stockholm. En 
halvdagskonferens hölls för länets kommuner. Den syftade till att höja kompentensen inom området samt 
informera om överenskommelsen.

Förvalta och följa upp överenskommelser kopplat till målgrupperna personer med missbruk/beroende och/
eller psykisk ohälsa samt samordna de lokala samrådsgrupper som finns kopplade till detta arbete. Stödja lokal 
förankring av regionalt och nationellt utvecklingsarbete, samt förbättra dialogen med den lokala nivån inom 
dessa områden.
Den 21 september anordnades Storsthlm tillsammans med Region Stockholm en länsdialog kring SKR:s 
handlingsplan mot missbruk och beroende för personer 13-29 år. Syftet var att mobilisera för att förbättra 
samordningen kring vård och stöd för unga personer med missbruk och beroende.

Teckenförklaring prognos:        Följer originalplan         Avvikelse        Avvikelse som kräver hjälp/beslut

Teckenförklaring status:        Pågående        Vänteläge        Avslutad        Ej påbörjad        Försenad
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Social välfärd och hälsa

Status Aktiviteter Prognos

Fortsätta utvecklingsarbetet kring kommunernas behov av regional samordning i omställningen till Nära vård, 
utifrån den genomförda förstudien.
En förstudie av nuläge och behov av utveckling hos kommunerna genomfördes under våren. Då anställdes 
även en projektledare som har arbetat med att stödja kommunerna i omställningen till mer god och nära vård 
utifrån statliga stimulansmedel. Tillsammans med företrädare från Region Stockholm gick representanter från 
alla kommuner i länet en ledarskapsutbildning för att leda nära vård genom SKR i syfte att få en gemensam 
grund för fortsatt arbete.

Utveckla former för och analysera effekter av överenskommelsen om samverkan vid utskrivning från 
sluten hälso- och sjukvård (LUS) tillsammans med Region Stockholm. Stödja kommunerna i tillämpningen av 
överenskommelsen.
Statistik för utskrivningsprocessen och brister vid samverkan har följts upp löpande. Utvecklingen av 
utskrivningsprocessen och modell för fakturering har fördröjts på grund av pandemin. Ingen fakturering av 
kommunernas betalansvar har därför skett.

Samordna kommunernas införande av nytt IT-stöd för utskrivning från slutenvård och bidra till etablering av en 
länsgemensam förvaltning, där kommunerna har en tydlig roll.
Storsthlm har samordnat, representerat och stöttat länets kommuner i projektet ”Lifecare SP”. Under året 
har kommunerna bland annat tagit fram en ny rutin för utskrivning av barn och unga. Samtliga kommuner 
har skapat lokala förvaltningar för det nya systemet och utsett ansvariga för implementeringen. Storsthlm har 
även gjort en kartläggning av, samt haft dialog med samtliga av länets privata SÄBO, för att förbereda dem för 
införandet av Lifecare. 

Följa regeringens arbete med lagändringar inom LSS vad gäller stöd med andning och sondmatning, och vid behov 
förbereda för att ta fram nya överenskommelser inom området.
Inga nya förslag har lagts under året.

Förbereda revidering av överenskommelse mellan länets kommuner och Region Stockholm om logopedinsatser 
och fotsjukvård.
Under hösten inleddes arbetet med kartläggning av nuläget och förutsättningar för en kommande revidering.

Förankra och påbörja etablering av förslaget om förstärkt samverkan i länet kring digitalisering inom hälsa, vård 
och omsorg, tillsammans med Region Stockholm.
På grund av pandemin har arbetet blivit försenat. Tjänstemannastyrgruppen för sammanhållen vård och 
omsorg har beslutat om en samrådsgrupp för digitalisering inom vård och omsorg.

Stärka förutsättningar för säker digital kommunikation mellan kommunerna, Region Stockholm, nationella 
myndigheter samt invånare, bland annat avseende videomöten.
Storsthlm har haft löpande dialog med Inera, Sveriges kommuner och Regioner om Ineras befintliga 
videotjänst samt representerat i och bevakat Ineras arbete med upphandling av en ny videotjänst.

Dialogen med Region Stockholm om säkra videomöten har konkretiserats i en samverkan med 
systemförvaltningen på SLSO för att undanröja hinder att nyttja varandras videolösningar. En plan för att 
underlätta informationssäkerhetsgranskning av huvudmännens olika lösningar har tagits fram och förankrats i 
Strategiskt nätverk digitalisering.

Storsthlm har fortsatt samordna länets fyra pilotkommuner i Ineras projekt Säker digital kommunikation. 

Bidra med kommunernas perspektiv utifrån medborgarnas behov i Region Stockholms utredning om deras 
förutsättningar att överta utförandet av färdtjänstutredningar från kommunerna.
Storsthlm har representerat kommunerna i den nu genomförda utredningen.

Teckenförklaring prognos:        Följer originalplan         Avvikelse        Avvikelse som kräver hjälp/beslut

Teckenförklaring status:        Pågående        Vänteläge        Avslutad        Ej påbörjad        Försenad
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Social välfärd och hälsa

Vi främjar psykisk hälsa och välmående genom att öka tillgängligheten  
till psykiatriskt stöd och behandling samt genom nya metoder

Status Aktiviteter Prognos

Planera och samordna länsgemensamma insatser som till exempel Uppdrag psykisk hälsa Stockholms län samt 
stödja kommunerna i deras arbete som finansieras av statliga medel i ”Överenskommelsen inom psykisk hälsa”.
De länsgemensamma insatserna Uppdrag psykisk hälsa (UPH) och Suicidprevention med Nationellt Centrum 
för Suicidforskning och Prevention (NASP) för 2021 är genomförda och stimulansmedel till kommunerna 
har tilldelats. Under januari avslutas en återrapportering av insatser till SKR och staten, och eventuella 
återbetalningar av medel från kommunerna. 

Representera länets kommuner i Nationellt programområde (NPO) och Regionalt programområdet (RPO) psykisk 
hälsa. Verka för att utveckla kommunernas medverkan och delaktighet i nationella och regionala arbetsgrupper 
inom Psykisk hälsa området.
Utvecklingsarbetet har pausas i väntan på beslut kring RSS Stockholms län, samt en avsaknad av 
projektledarroll för RPO kommun som inte har kunnat bemannas. Ett arbete att utveckla kommunernas 
deltagande i hela kunskapsstyrningen för hälso- och sjukvård påbörjades under året. 

Samverka med regionala aktörer i utvecklingsarbete med psykisk hälsa och folkhälsa och bland annat stödja och 
samordna kommunerna i Region Stockholms arbete med RUFS.
Samverkande ledning och arbetsgrupp med Region Stockholm, Länsstyrelsen och Storsthlm har stöttat 
Regionen i planeringsprocessen för deras förslag för regionalt folkhälsosamverkansforum, som initieras inom 
ramen det regionala utvecklingsuppdraget. Under året har ett arbete och redovisning kring Folkhälsopiloten 
(lett av Länsstyrelsen) avslutats.

Samordna ungdomsmottagningarnas länsövergripande utvecklingsarbete i enlighet med framtagen handlingsplan, 
tillsammans med Region Stockholm, och fördela och samordna användningen av statliga stimulansmedel inom 
området.
Storsthlm har tillsammans med Region Stockholm stöttat ungdomsmottagningarna i arbetet med 
verksamhetsövergångar. Stimulansmedel för utveckling av ungdomsmottagningarna har samordnats och 
fördelats.

Arbeta vidare med beslutad samverkansöverenskommelse för ungdomsmottagningar, bland annat genom att 
säkerställa att överenskommelsen är känd i berörda verksamheter och ta fram länsgemensamma riktlinjer där 
behov finns.
En nybildad styrgrupp för ungdomsmottagningarna ansvarar för att utveckla och följa upp överenskommelsen 
och identifiera utvecklingsområden.

Teckenförklaring prognos:        Följer originalplan         Avvikelse        Avvikelse som kräver hjälp/beslut

Teckenförklaring status:        Pågående        Vänteläge        Avslutad        Ej påbörjad        Försenad



18 ÅRSREDOVISNING 2021

Social välfärd och hälsa

Vi främjar individens trygghet genom samordnade insatser

Status Aktiviteter Prognos

Följa regeringens arbete med att öka tryggheten för medborgarna och vid behov utreda konsekvenser av de 
förändringar inom området som ryms inom kommunens ansvar och som kan komma att påverka kommunerna.
Storsthlm har under året följt arbetet, dess utredningar och nya förslag.

Stödja kommunerna i deras kvinnofridsarbete tillsammans med länets övriga aktörer och medverka till att det 
strategiska länsövergripande arbetet inom området fortlöper.
Storsthlm deltar som aktör i Operation Kvinnofrid, en samverkansplattform som leds av länsstyrelsen och 
som har som mål att ingen ska utsättas för eller uppleva våld i Stockholms län. Storsthlm arbetar för att de 
åtaganden i handlingsplanen för länets aktörer som rör kommunerna ska uppfyllas. Arbetet finansieras av 
stimulansmedel riktade till landets RSS för att stödja kommunerna i deras kvinnofridsarbete.

Verka för fördjupad kompetens för kommunens personal inom området våld i nära relation i samverkan med 
länsstyrelsen, förutsatt att statliga stimulansmedel ges.
Storsthlm har sedan augusti 2021 fått statliga stimulansmedel för att stärka och stödja kommunernas 
kvinnofridsarbete. Under hösten har ett inventeringsarbete pågått med Länsstyrelsen för att synliggöra 
kompetensbehov och utbud i länet, och möjligheter till ytterligare länsgemensamt stöd.

Delta i styrningen av Origo, länets resurscentrum mot hedersrelaterat förtryck och våld. Särskilt prioriterat är 
stöd och utbildning till skolan.
Storsthlm ingår fortsatt i Origos styrgrupp, och bidrar i styrningen kring inriktning, kommunikation och 
prioriteringar.

Teckenförklaring prognos:        Följer originalplan         Avvikelse        Avvikelse som kräver hjälp/beslut

Teckenförklaring status:        Pågående        Vänteläge        Avslutad        Ej påbörjad        Försenad
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Samhällsbyggnad och miljö

Vi bevakar och tar initiativ kring ramverk och lagförslag som påverkar kommunernas förutsättningar för 
samhällsplanering och bostadsförsörjning

Status Aktiviteter Prognos

Stödja samhällsbyggnadsförvaltningarna i att utveckla samarbeten och erfarenhetsutbyten i frågor som bidrar till 
att öka effektivitet och stärka kompetensen inom samhällsbyggnadsområdet.
Samtliga nätverksmöten har genomförts digitalt i kortare format (1,5 t). En utvärdering har gjorts av årets 
verksamhet, vilken kommer att ligga till grund för verksamhetsplaneringen 2022.

Stödja den digitala samhällsbyggnadsprocessen genom att samverka i digitaliseringsprojekt, sprida erfarenheter 
tvärsektoriellt samt koppla ihop digitalisering och ledarskapsfrågor.
Inom ramen för strategiska nätverket har ett samarbetsprojekt gällande digitala detaljplaner genomförts. 
Digitaliseringsfrågor har även lyfts i samarbete med de strategiska nätverken för digitalisering och ekonomi.

Stärka samarbetet med byggföretag och bostadsutvecklare för att stödja en fortsatt hög och stabil 
bostadsbyggnation.
Ett av fyra möten genomfördes som rundabordssamtal om planberedskap och marknadsförutsättningar. Övriga 
träffar ställdes in på grund av pandemin.

Driva kommunernas gemensamma positioner för förbättrad bostadsförsörjning och utvecklad infrastruktur i 
samarbete med Region Stockholm.
Gemensamt positionspapper har tagits fram och beslutats om inom Storsthlm och Region Stockholm. En 
gemensam debattartikel togs fram och publicerades i tidningen Mitt i. Möte med bostadsministern är inbokat.

Utveckla samverkan mellan kommuner och lärosäten kring samhällsbyggnadsutbildningar, med syftet att 
attrahera och gynna rekryteringen till dessa yrken.
Dialog pågår med Södertörns högskola om utbildning inom miljö och hälsa.

Teckenförklaring prognos:        Följer originalplan         Avvikelse        Avvikelse som kräver hjälp/beslut

Teckenförklaring status:        Pågående        Vänteläge        Avslutad        Ej påbörjad        Försenad
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Samhällsbyggnad och miljö

Vi arbetar med hållbar bostadsförsörjning

Status Aktiviteter Prognos

Stödja samhällsbyggnadsförvaltningarna roll i att utveckla arbetet med folkhälsa, säkerhet och trygghet.
Samarbete med Region Stockholm genom studier av verktyg som syftar till att förbättra och effektivisera 
integration/trygghet/social sammanhållning när det gäller bostadsförsörjning.

Sammankoppla berörda strategiska nätverk på Storsthlm för att stödja kommunernas arbete med 
bostadsförsörjning, trafikinfrastruktur, teknisk infrastruktur, samt miljö och klimat.
Dialog har skett med Länsstyrelsen och deras planchefsnätverk. Inom Regionala miljö- och 
samhällsbyggnadsrådet (MSR) görs gemensam satsning för att minska transportsektorns klimatpåverkan. 
Geodatarådet har kopplats samman med nätverket för samhällsbyggnad för att utveckla aktiviteter inom 
området. Samarbetsprojekt om masshantering i syfte att effektivisera logistik, förbättra transportekonomi och 
minska klimateffekter.

Anordna mötesplatser om bostadsbyggande och infrastruktur tillsammans med Stockholms Byggmästareförening 
inom samarbetet Bostadsforum.
Ett av fyra möten genomfördes som rundabordssamtal om planberedskap och marknadsförutsättningar. Övriga 
träffar ställdes in på grund av pandemin.

Stötta kommunernas arbete med att digitalisera detaljplaner genom projekt, erfarenhetsutbyte och utvecklat 
ledarskap.
Projekt om digitaliserade detaljplaner har levererat enligt plan i form av fem workshops och framtagande av 
checklista för kommuner. Syftet har varit att stödja kommunerna i att ta fram digitala detaljplaner i enlighet 
med ny lagstiftning fr o m 1 januari 2022.

Fördjupa dialogen om konsekvenser av covid-19 för  kommunernas bostadsbyggande och bostadsmarknaden.
Har diskuterats i samhällsbyggnadsnätverket vid flera tillfällen under året. Marknadsläget har belysts i 
dragningar för KSO- och kommundirektörsgruppen.

Samarbeta med Länsstyrelsen och andra regionala aktörer för att utveckla det strategiska arbetet i länet kring 
bostadsförsörjning och infrastruktur.
Gemensam dialog och erfarenhetsutbyte med Region Stockholm, Länsstyrelsen och Stockholms stad kring 
strukturell hemlöshet och bostadsförsörjning. Regionala bostadsgruppen och Trafikdirektörsgruppen har haft 
flera möten. Aktuella frågor om bostadsförsörjning, länsplan och nationell plan har diskuterats. Storsthlm 
samarbetar med Region Stockholm i projekt om bostadsförsörjning där kunskap och erfarenheter samlas från 
kommunernas arbete. Konferens ordnas under 2022 för slutrapportering.

Teckenförklaring prognos:        Följer originalplan         Avvikelse        Avvikelse som kräver hjälp/beslut

Teckenförklaring status:        Pågående        Vänteläge        Avslutad        Ej påbörjad        Försenad
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Samhällsbyggnad och miljö

Vi bidrar till en utveckling i samklang med viktiga värden och en hållbar miljö

Status Aktiviteter Prognos

Processleda nätverket Vatten- och Avloppsamverkan med fokus på översvämningsrisker, minimering av risken för 
avbrott i vattenförsörjningen och långsiktig tillgång på råvatten av hög kvalitet. De juridiska förutsättningarna för 
framtida utbyggnad av VA-verken ska utredas.
VAS-rådet har färdigställt rapport nr 17 som är en beskrivning av de juridiska konsekvenser som 
miljökvalitetsnormerna innebär för framtida tillståndsgivning för befintliga och nya större VA-verk. En 
konsekvens är att det är svårt att tillåta ny abonnenter, vilket kan bli ett hinder för kommunernas tillväxt.

Processleda nätverket Storsthlms Geodataråd i syfte att samordna kart- och mätningsfrågor för kommunerna. 
Särskilt fokus på digitaliserade detaljplaner, ledarskap och gemensam upphandling av flygbilder.
Störst fokus på ramavtal för flygfotografering, samt digitala detaljplaner. Upphandling av flygfotografering är 
genomförd och kommuner kan avropa enligt avtal.

Ta fram ett förslag på samverkansöverenskommelse gällande gemensamt kvittningssystem för länets 
återvinningscentraler (ÅVC).
Dialog förs med styrgruppen om  hur steget att ta fram det slutliga förslaget ska ske. Ett tentativt förslag på 
kvittningsmodell är framtagen. Sista delen i uppdraget är att fastställa förslag på villkor som alla aktörer, utifrån 
sina olika förutsättningar, ska kunna anta.

Medverka i genomförandet av Miljösamverkan Stockholms läns verksamhetsplan som bidrar till kommunal 
utveckling inom miljöområdet och som särskilt syftar till att öka samsynen mellan kommunernas miljökontor.
Ny samverkansöverenskommelse förbereds för 2022, som även kommer innehålla en ny avgiftsmodell. Den 
ska göra det möjligt att starta och finansiera projekt efter beslut i styrgruppen.

Delta i Regionala miljö- och samhällsbyggnadsrådet och Regionala miljögruppen för att stärka den politiska 
förankringen av det regionala miljömålsarbetet och det praktiska genomförandet av rådets beslutade åtgärder.
Regionala miljö- och samhällsbyggnadsrådet (MSR) har drivit frågan om klimat och transporter. Ett förslag 
finns om att fokusera på upphandling och elektrifiering. Ett förslag om regional masshanteringsplan kommer 
att gå ut på remiss under första kvartalet 2022.

Teckenförklaring prognos:        Följer originalplan         Avvikelse        Avvikelse som kräver hjälp/beslut

Teckenförklaring status:        Pågående        Vänteläge        Avslutad        Ej påbörjad        Försenad
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Samhällsbyggnad och miljö

Vi bidrar till att transportinfrastruktur och kollektivtrafik följer  
kommunernas planering för expansion och utveckling

Status Aktiviteter Prognos

Bidra till att stärka kommunernas gemensamma inflytande över kollektivtrafikens utveckling och den långsiktiga 
inriktningen för länets transportutveckling.
Trafikdirektörsgruppen samlar Stockholms stad, Region Stockholm och Trafikverket. Där sker dialog 
om aktuella frågor, t ex effekterna av pandemins påverkan på resandet i kollektivtrafiken. Remissen om 
Kollektivtrafikplan 2050 har besvarats.

Bevaka och driva kommunernas intressen i länsplaneprocessen och nationella transportinfrastrukturplanen 
utifrån det gemensamma positionspapper som togs fram 2020. Utveckla arbetsprocessen kring 
infrastrukturfrågor tillsammans med Region Stockholm.
Regelbundna avstämningar med Trafikverket och Region Stockholm kring länsplan och nationell 
infrastrukturplan. Remisser om behov och brister i transportsystemet, samt förslag till ny länsplan har 
besvarats.

Vi stöttar kommunernas arbete med miljö, energi och klimatfrågor

Status Aktiviteter Prognos

Utveckla och driva externfinansierade projekt och samarbeten inom energi- och klimatområdet tillsammans med 
intresserade aktörer.
Energikontoret driver vid årets slut fem projekt. Ytterligare ansökningar om stöd till nya projekt är under 
utarbetande.

Fördjupa befintliga samarbeten med aktörer inom energi och klimatområdet.
Samarbeten har initierats och fördjupats med ett stort antal av regionens aktörer. Främst gällande 
energiförsörjning, men också inom transportområdet. Samarbeten har skett med såväl privata företag som 
offentliga institutioner.

Bevaka regionens och kommunernas intressen nationellt och inom EU genom samarbete med Energikontoren 
Sverige och Stockholmsregionens Europakontor.
Genom främst Energikontoren Sverige har frågor som rör nationell och europeisk finansiering av aktiviteter 
inom energi- och klimat drivits.

Leda och utveckla det regionala samarbetet kring energi- och klimatfrågor samt bidra till utvecklingen av den 
kommunala Energi- och klimatrådgivningen.
Det regionala energikontoret har deltagit i det regionala samarbetet inom energi- och klimatområdet för 
att initiera och driva olika utvecklingsprojekt och samarbeten. Genom den regionala utvecklingsledaren 
samordnas och utvecklas den kommunala energi- och klimatrådgivningen i länet. Den nya 
samverkansöverenskommelsen 2022-2025 har varit ute på rekommendation och antagits av alla kommuner.

Teckenförklaring prognos:        Följer originalplan         Avvikelse        Avvikelse som kräver hjälp/beslut

Teckenförklaring status:        Pågående        Vänteläge        Avslutad        Ej påbörjad        Försenad
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Stödjande funktioner

Kommunikation och processtöd

Status Aktiviteter Prognos

Utveckla verksamhetens kommunikation och processtöd genom att systematiskt inkludera 
kommunikationsperspektivet i våra processer.
Alla enheter på Storsthlm har fått regelbundet kommunikationsstrategiskt stöd. Särskilt fokus lagts på att 
beskriva Storsthlms respektive uppdrag och områden på webben.

Färdigställa Storsthlms webbplats för att möta medlemmarnas behov samt vidareutveckla gymnasieantagningens 
webbplats i syfte att förbättra användarvänlighet och sökbarhet i enlighet med tillgänglighetslagstiftningen.
Storsthlms nya och tillgängliga webbplats lanserades i början av juni. Gymnasieantagningens webbplats 
har uppdaterats inför det nya antagningsåret och de publika sidorna i antagningssystemet Indra har 
tillgänglighetsanpassats.

Vidareutveckla rutiner för att tydliggöra var en fråga eller ett uppdrag befinner sig i processen, för att skapa 
transparens kring samverkan, nätverk och arbetsgrupper.
Ett stort fokus har lagts på att beskriva samverkansorganisationen Storsthlm, vilka nätverk och forum som finns 
och pågående processer och uppdrag i samband med lanseringen av Storsthlms nya webbplats. Även internt 
har rutiner skapats för att förbättra dokumentation och kommunikation kopplat till de strategiska nätverken.

Vidareutveckla ett introduktionspaket för nya medlemsrepresentanter för att förklara vad Storsthlm gör, vilken 
roll de har som deltagare i nätverket, samt ge dem verktygen som behövs för att kunna ta del av och bidra till 
arbetet.
Introduktionen av nya medlemsrepresentanter har vidareutvecklats under året, framförallt i samband med 
översynen kring dokumentation och kommunikation kring de strategiska nätverken.

Förbättra kännedomen om interna rutiner och processer genom att vidareutveckla innehållet på intranätet och 
ordna interna utbildningstillfällen.
Kännedomen om Storsthlms interna rutiner och processer har vidareutvecklats genom att förbättra innehållet 
på intranätet samt tillgång till interna utbildningstillfällen för nya och gamla medarbetare.

Verksamhetsutveckling och stab

Status Aktiviteter Prognos

Vidareutveckla förutsättningarna för digitala arbetssätt genom teknik och kompetensutveckling.
Under året har utbildningstillfällen anordnats för kompetenshöjning kring Storsthlms digitala utrustning. Ett 
verktyg för digital signering av protokoll och avtal har införts.

Vidareutveckla ekonomistyrning och internkontroll.
Förbättrade attestrutiner gällande leverantörsfakturor. Inför 2022 ska bättre rutiner gällande attester införas 
generellt. Bättre uppföljning till verksamheten.

Teckenförklaring prognos:        Följer originalplan         Avvikelse        Avvikelse som kräver hjälp/beslut

Teckenförklaring status:        Pågående        Vänteläge        Avslutad        Ej påbörjad        Försenad
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Yttranden och rekommendationer 

2021-03-11
• Samverkan inom patientnämndsverksamhet, rekommendation om reviderad överenskommelse

• Näringslivs- och tillväxtstrategi för Stockholmsregionen, yttrande

• Länsplan för regional transportinfrastruktur 2022-2033/2037 - revidering, yttrande

2021-04-15
• Tillgängliga stränder - ett mer differentierat strandskydd, yttrande

• Samråd om förvaltningsplan, åtgärdsprogram och miljökvalitetsnormer 2021-2027, yttrande

• Regional cykelplan för Stockholms län, yttrande

2021-06-10
• Programpriser för gymnasieskolan 2022, rekommendation

• Strategi för främjande av psykisk hälsa och välbefinnande samt förebyggande av psykisk hälsa, yttrande

• Folkhälsopolicy för Region Stockholms arbete för en god hälsa och minskade hälsoklyftor i befolkningen, yttrande

• Hälso- sjuk- och tandvård för barn och unga som vårdas utanför det egna hemmet, rekommendation att anta 
överenskommelse

• Förslag till samverkansöverenskommelse för Energi- och klimatrådgivning 2022-2025

2021-10-14
• Samverkan inom hälsa, vård och omsorg i Stockholms län (HÖK), rekommendation om övergripande 

överenskommelse

• Kollektivtrafikplan 2050, yttrande

2021-12-16
• Rapport Bromma flygplats, underlag för avveckling, yttrande

• Swedavias konsekvensanalys avseende avveckling av Bromma, yttrande

• En god kommunal hushållning (SOU 2021:75, yttrande

• Förslag till Länsplan för regional transportinfrastruktur 2022-2033
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Finansiering

Väsentliga händelser under året
Under året har arbetet påbörjats att lägga grunden till en ny strategisk inriktning för Storsthlm inför den kommande 
mandatperioden, genom att lyssna in kommunernas utmaningar och samverkansbehov framåt. I september blev Johan 
von Sydow ny förbundsdirektör och Madeleine Sjöstrand slutade efter nio år på posten. 

Inom området social välfärd och hälsa har samverkan med Region Stockholm stärkts, bland annat genom framtagandet 
av en huvudöverenskommelse som reglerar hur kommunerna i länet och regionen ska samverka kring hälsa, vård och 
omsorg. Huvudöverenskommelsen antogs i november av Storsthlms styrelse och kommer att gälla från och med 1 juli 
2022, efter att den har beslutats i alla 26 kommunfullmäktige och i regionfullmäktige.  

Inom området utbildning och arbetsmarknad har det varit viktigt för kommunerna i länet att följa Arbetsförmedlingens 
reformering. Det senaste året har kommunerna tagit ytterligare steg i den gemensamma gymnasieregionen genom 
samplanering och dimensionering av såväl befintliga skolor, nyetableringar som förändringar i utbildningsutbudet, 
utifrån gemensamma analyser och underlag. 

Drygt 28 000 ungdomar sökte till ett nationellt program i första hand inom Storsthlm genom Gymnasieantagningen 
Storsthlm. Det var det andra året med Indra, det antagningssystem som Storsthlm äger tillsammans med 
Göteborgsregionen. Under året har ett stabiliseringsprojekt pågått, som har förbättrat prestandan i systemet och även 
tillgänglighetsanpassat det till gällande lagkrav.  

Inom området samhällsbyggnad och miljö har kommunerna i länet, genom Storsthlm, och Region Stockholm kommit 
överens om ett gemensamt positionspapper kring bostadsförsörjningen. Det innehåller ett antal punkter som man är 
överens om, över såväl partigränser som kommungränser och organisationsgränser, kring hur bostadsförsörjningen i 
länet kan förbättras. 

Förbundets serviceavgift
Den årliga serviceavgift som Storsthlm har möjlighet att ta ut från medlemmarna är för mandatperioden 2019 - 2022 
högst 0,5 promille av kommunernas samlade skatte- och bidragsintäkter året innan det aktuella budgetåret. Styrelsen 
beslutar om utdebitering varje år och för 2021 var avgiften 0,39 promille. 

Omsättning – intäktsutveckling
Ungefär 50 procent av omsättningen är verksamheter som finansieras helt eller delvis på annat sätt än via 
serviceavgiften. Övrig finansiering är riktade statsbidrag till kommunerna och avtalsfinansierad verksamhet som 
finansieras bland annat av Energimyndigheten. 

Storsthlms nettoomsättning blev, för 2021 94,6 miljoner kronor, -2,5 miljoner kronor lägre än förra året. Avgifterna för 
Storsthlm, gymnasieantagningen och UEDB ligger i nivå med föregående år och i paritet med årets budget. Avvikelsen 
beror att vi balanserar över lite mer medel till 2022 gällande stimulansmedlen än föregående år. 

Kostnadsutveckling
Kostnaderna för året är 94,1 miljoner kronor, vilket är 2,2 miljoner kronor lägre än föregående år. Pandemin har även 
detta år påverkat verksamheten vilket har medfört lägre kostnader. Dels på grund av fler digitala kontakter än fysiska 
möten, konferenser och resor, bland annat genomfördes Mötesplats Storsthlm som två digitala konferenser i stället för 
fysiskt. Dels har kansliet avvaktat med vissa rekryteringar. 

Den avgiftsfinansierade verksamheten har ett överskott på 1,4 miljoner kronor medan Gymnasieantagningen gör 
ett underskott på 1,4 miljoner kronor. Orsaken till underskottet är dels de förbättringsåtgärder som har genomförts i 
”stabiliseringsprojektet del 1”, som påbörjades under 2020 och som har avslutats i år. Dels har lönekostnaderna varit 
något högre då det krävts extra bemanning på grund av att systemet inte är utvecklat fullt ut. 
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Under 2022 kommer Storsthlm, som ägare tillsammans med Göteborgsregionen, besluta om en långsiktig plan för 
Indras fortsatta utveckling. Bland annat ska del två av stabiliseringsprojektet planeras in. Planen ska sammanväga 
behoven från båda antagningsverksamheterna och de ekonomiska förutsättningarna för organisationerna. Syftet är att 
öka kontrollen över systemet, minska riskerna samt stärka ägarstyrningen och möjliggöra prissättning då andra aktörer 
kan komma att erbjudas möjlighet att använda systemet. Förbundskansliets förslag är att överskottet på Storsthlm 
finansierar underskottet inom Gymnasieantagningen.

Årets resultat
Inför budgetår 2021 lades en budget i balans. 

Årets verksamhetsresultat är + 561 000 kronor före bokslutsdispositioner och skatt och + 3 000 kronor efter skatt. 

Eget kapital
Summan av det egna kapitalet och de obeskattade reserverna är 5 810 000 kronor.

Förändring av eget kapital

Balanserat  
resultat

Fond för  
utvecklingskostnader

Årets  
resultat

Belopp vid årets ingång -11 116 16 581 -202

Disp av föregående års resultat -202  202

Förändring i fond för utvecklingsutgifter  
- årets avskrivning av balanserade utvecklingsutgifter

1 507 -1 507  

Årets resultat    3

Belopp vid årets utgång -9 811 15 074 3

Förslag till vinstdisposition

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel:

Balanserad vinst 5 263

Årets vinst 3

5 266

Disponeras så att i ny räkning överföres 5 266
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Resultaträkning
Redovisas i tusentals kronor

Not   2021 2020

Rörelsens intäkter
Erhållna medel 2 94 689 97 153

Övriga intäkter 0 0

Summa rörelseintäkter     94 689 97 153

Rörelsens kostnader

Övriga externa kostnader -36 705 -38 898

Personalkostnader 3 -55 455 -52 510

Av- och nedskrivningar av anläggningstillgångar 4,5,6,7 -1 963 -5 051

Summa rörelsekostnader     -94 123 -96 459

Rörelseresultat     566 694

Finansiella poster
Ränteintäkter 0 0

Räntekostnader -5 -3

Resultat efter finansiella poster   561 691

Bokslutsdispositioner
Avsättning/ återföring periodiseringsfond 8 0 -544

Årets resultat före skatt     561 147

Skatt på årets resultat     -558 -349

Årets resultat     3 -202
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Balansräkning
Redovisas i tusentals kronor

Not 2021-12-31 2020-12-31

Tillgångar

Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar  

 

 

Balanserade utg. för utvecklingsarbete och liknande arbeten 4 15 074 16 582

Materiella anläggningstillgångar

Inventarier, verktyg och installationer

 

5 58 513

Maskiner och andra tekniska anläggningar 6 0

Finansiella anläggningstillgångar

Andelar i intresseföretag

 

7 500 500

Summa anläggningstillgångar   15 632 17 595

Omsättningstillgångar
Kundfordringar

Övriga kortfristiga fordringar

6 538

4 137

3 649

3 993

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 2 295 1 418

Kassa och bank   15 713 31 598

Summa omsättningstillgångar   28 683 40 658

       

Summa tillgångar   44 314 58 253

Skulder och eget kapital

Eget kapital
Fond för utvecklingsutgifter 15 074 16 582

Summa bundet eget kapital 15 074 16 582

Balanserat resultat -9 811 -11 116

Årets resultat   3 -202

Summa fritt eget kapital -9 808 -11 318

Summa eget kapital 5 266 5 264

Obeskattade reserver
Periodiseringsfond 8 544 544

Summa obeskattade reserver 544 544

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder 5 828 6 405

Övriga kortfristiga skulder 25 790 38 295

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter   6 886 7 745

Summa kortfristiga skulder 38 504 52 445

       

Summa skulder och eget kapital   44 314 58 253
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Noter
Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i tusentals kronor.

Not 1     Redovisnings- och värderingsprinciper

Allmänna upplysningar

Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd 
BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3). 
Redovisningsprinciperna är oförnädrade jämfört med föregående år.  

Intäkter   

Ungefär hälften av intäkterna är serviceavgifter från organisationens medlemmar och redovisas i den 
period serviceavgiften avser. Övriga intäkter är riktade statsbidrag till kommunerna och avtalsfinansierad 
verksamhet som finansieras av bland annat Energimyndigheten och redovisas in den period stödet 
nyttjas.  

Leasingavtal   

Samtliga leasingavtal där Storsthlm är leasetagare redovisas som operationell leasing (hyresavtal), 
oavsett om avtalen är finansiella eller operationella. Leasingavgiften redovisas som en kostnad linjärt över 
leasingperioden.

Inkomstskatter   

Aktuella skatter värderas utifrån de skattesatser och skatteregler som gäller på balansdagen. Uppskjutna 
skatter värderas utifrån de skattesatser och skatteregler som är beslutade före balansdagen.

Uppskjuten skattefordran avseende underskottsavdrag eller andra framtida skattemässiga avdrag 
redovisas i den utsträckning det är sannolikt att avdraget kan avräknas mot överskott vid framtida 
beskattning.

Fordringar och skulder nettoredovisas endast när det finns en legal rätt till kvittning. 
Aktuell skatt, liksom förändring i uppskjuten skatt, redovisas i resultaträkningen om inte skatten är 
hänförlig till en händelse eller transaktion som redovisas direkt i eget kapital. I sådana fall redovisas även 
skatteeffekten i eget kapital.

Ersättningar till anställda   

Löpande ersättningar till anställda i form av löner, sociala avgifter och liknande kostnadsförs i takt med 
att de anställda utför tjänster. Eftersom alla pensionsförpliktelser klassificerats som avgiftsbestämda 
redovisas en kostnad det år pensionen tjänas in.

Immateriella tillgångar   

Immateriella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade 
avskrivningar och nedskrivningar. Aktiveringsmodellen tillämpas för internt upparbetade immateriella 
tillgångar. Vi varje balansdag prövas om det finns en indikation på ett nedskrivningsbehov. Avskrivningar 
görs linjärt över den bedömda nyttjandetiden.    

Avskrivningstiden för internt upparbetade immateriella anläggningstillgångar uppgår till 12 år.

Materiella tillgångar   

Materiella anläggningstillgångar värderas till anskaffningsvärde 
minskat med avskrivningar enligt plan.   

Avskrivningar görs systematiskt över den bedömda nyttjandetiden.    

Härvid tillämpas följande avskrivningstider, linjär metod: Antal år 

Datorer och kontorsmaskiner 5 

Övriga inventarier 5 
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Aktier och andelar i dotter och intresseföretag

Aktier och andelar i dotter och intresseföretag redovisas till anskaffningsvärde efter avdrag för eventuella 
nedskrivningar.

Finansiella instrument

Finansiella instrument redovisas i enlighet med reglerna i K3 kapitel 11, vilket innebär att värdering sker 
utifrån anskaffningsvärde.

Finansiella instrument som redovisas i balansräkningen inkluderar kundfordringar och övriga fordringar, 
leverantörsskulder och låneskulder. Instrumenten redovisas i balansräkningen när Storsthlm blir part i 
instrumentets avtalsmässiga villkor.

Finansiella tillgångar tas bort från balansräkningen när rätten att erhålla kassaflöden från instrumentet 
har löpt ut eller överförts och Storsthlm har överfört i stort sett alla risker och förmåner som är 
förknippade med äganderätten.

Finansiella skulder tas bort från balansräkningen när förpliktelserna har reglerats eller på annat sätt 
upphört.

Kundfordringar och övriga fordringar

Fordringar redovisas som omsättningstillgångar med undantag för poster med förfallodag mer än 12 
månader efter balansdagen, vilka klassificeras som anläggningstillgångar. Fordringar tas upp till det 
belopp som förväntas bli inbetalt efter avdrag för individuellt bedömda osäkra fordringar.

Låneskulder och leverantörsskulder

Eventuella låneskulder redovisas initialt till anskaffningsvärde efter avdrag för transaktionskostnader 
(upplupet anskaffningsvärde).   

Kortfristiga leverantörsskulder redovisas till anskaffningsvärde.

Bokslutsdispositioner

Förändringar av periodiseringsfonder redovisas som bokslutsdispositioner i resultaträkningen.

Eget kapital

Eget kapital delas in i bundet och fritt kapital, i enlighet med årsredovisningslagens indelning.

Obeskattade reserver

Obeskattade reserver redovisas med bruttobelopp i balansräkningen.

Övriga skulder

Stimulansmedel som rekvireras och förmedlas vidare till kommunerna skuldförs vid inbetalning och 
bokas bort vid utbetalning.

Nyckeltalsdefinitioner 

Nettoomsättning

Serviceavgifter, fakturerade kostnader, sidointäker, projektbidrag samt övriga intäkter.

Resultat efter finansiella poster

Resultat efter finansiella intäkter och kostnader men före bokslutsdispositioner och skatter.

Soliditet

Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt) i procent av 
balansomslutning.
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Not 2     Erhållna medel

2021 2020

Serviceavgifter Storsthlm 46 958 46 728

Övriga erhållna medel 47 731 50 425

94 689 97 153

Not 3     Medelantalet anställda, löner, andra ersättningar och sociala avgifter 

31 dec 2021 31 dec 2020

Antalet anställda har uppgått till:

 - Kvinnor 36 42

 - Män 19 13

Totalt 55 55

2021 2020

Genomsnitt anställda årsarbetare 55 55

Löner och ersättningar har uppgått till:

Styrelsen, politiska styrgrupper och direktör:

Övriga anställda

2 153

31 828

1 799

31 362

Totala löner och ersättningar 33 981 33 161

Sociala avgifter enligt lag och avtal 10 017 9 731

Pensionskostnader  exklusive inbetalade engångspensionskostnader

Övriga personalkostnader

6 449

5 008

6 164

3 454

21 474 19 349

Totalt löner och ersättningar, sociala avgifter och pensionskostnader 55 455 52 510

Not 4     Immateriella tillgångar

2021-12-31 2020-12-31

Anskaffningsvärde IB 22 550 22 550

Årets anskaffningar 0 0

Anskaffningsvärde UB 22 550 22 550

Avskrivningar IB -2 968 -1 461

Årets avskrivningar -1 507 -1 507

Årets utrangeringar 0 0

Avskrivningar UB -4 475 -2 968

Nedskrivningar IB -3 000 0

Årets nedskrivningar 0 -3 000

Nedskrivningar UB -3 000 -3 000

Bokfört värde enligt plan 15 075 16 582
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Not 5     Materiella anläggningstillgångar – Inventarier maskiner

2021-12-31 2020-12-31

Anskaffningsvärde IB

Årets anskaffningar 

Årets utrangeringar

5802

0

0

5 802

0

0

Anskaffningsvärde UB 5 802 5 802

Avskrivningar IB

Årets avskrivningar 

Årets utrangeringar

-5289

-456

0

-4 796

-493

0

Avskrivningar UB -5 745 -5 289

Bokfört värde enligt plan 57 513

Not 6     Materiella anläggningstillgångar – Inventarier möbler

2021-12-31 2020-12-31

Anskaffningsvärde IB

Årets anskaffningar 

Årets utrangeringar

987

0

0

987

0

0

Anskaffningsvärde UB 987 987

Avskrivningar IB

Årets avskrivningar 

Årets utrangeringar

-987

0

-935

-52

0

Avskrivningar UB -987 -987

Bokfört värde enligt plan 0 0

Not 7     Finansiella anläggningstillgångar - Andelar i intresseföretag
2021-12-31 2020-12-31

Stockholmsregionens Europaförening 802458-4180

Kapitalandel 33%

Ingående anskaffningsvärde 500 500

Årets förvärv 0 0

Utgående redovisat värde 500 500

Not 8     Periodiseringsfonder (obeskattade reserver)

2021-12-31 2020-12-31
År 2020  Periodiseringsfond (tax 2021) 544 544

544 544

Not 9     Ställda panter och ansvarsförbindelser
Ställda panter Inga Inga
Ansvarsförbindelser Inga Inga
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Not 10     Nyckeltal
2021 2020

Likvida medel i procent av tillgångar 35% 54

Soliditet 13% 9%

Not 11     Händelser efter balansdagen
Inga utmärkande händelser har skett efter balansdagen.



34 ÅRSREDOVISNING 2021

Budget och utfall 2021
Redovisas i tusental kronor.

Styrelse och ledning

Intäkter

Budget 2021

46 958

Utfall 2021

46 958

Diff U/B

0

Rörelsekostnader -3 467 -3 083 384
Personalkostnader -3 547 -4 470 -923
Resultat

Välfärdsutveckling
Intäkter

39 944

0

39 405

23

-539

23
Rörelsekostnader -1 125 -55 1 070
Personalkostnader -9 477 -11 472 -1 995
Fördelade kostnader/intäkter 690 770 80
Nettokostnad

Regional utveckling
Intäkter

-9 912

0

-10 734

1 225

-822

1 225
Rörelsekostnader -1 292 -1 552 -260
Personalkostnader -12 612 -13 602 -990
Fördelade kostnader/intäkter 0 0
Nettokostnad

Kommunikation och processtöd
Intäkter

-13 904

0

-13 929

319

-25

319
Rörelsekostnader -1 335 -675 660
Personalkostnader -5 619 -4 767 852
Fördelade kostnader/intäkter 230 230 0
Nettokostnad

Stab och gemensamma bolagskostnader
Intäkter

-6 724

1 774

-4 893

1 248

1 831

-526
Rörelsekostnader -9 852 -9 909 -57
Personalkostnader -3 998 -2 591 1 407
Avskrivningar, finansiella poster -548 -456 92
Fördelade kostnader/intäkter 3 220 3 220 0
Nettokostnad

Summa avgiftsfinansierad verksamhet

Gymnasieantagning och UEDB
Intäkter

-9 404

0

26 693

-8 488

1 361

25 678

916

1 361

-1 015
Rörelsekostnader -9 991 -10 987 -996
Personalkostnader -11 602 -11 318 284
Avskrivningar -1 880 -1 507 373
Fördelade kostnader/intäkter -3 220 -3 220 0
Summa Gya och UEDB

Övrig projekt- och avtalsfinansierad verksamhet
Intäkter

0

13 940

-1 354

204 954

-1 354

191 014
Rörelsekostnader -9 100 -197 457 -188 357
Personalkostnader -3 920 -4 422 -502
Fördelade kostnader/intäkter -920 -3 075 -2 155
Nettokostnad

Summa projekt- och avtalsfinansierad verksamhet

Totalt Storsthlm

0

0

0

0

-1 354

3

0

-1 354

3
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Revisionsberättelse
Till förbundsmötet i Storsthlm, org.nr 222000-0448 

Rapport om årsredovisningen 

Uttalanden 
Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Storsthlm för år 
2021.  

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet 
med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden 
rättvisande bild av förbundets finansiella ställning per den 31 
december 2021 och av dess finansiella resultat för året enligt 
årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med 
årsredovisningens övriga delar. 

Vi tillstyrker därför att förbundsmötet fastställer resultaträkningen 
och balansräkningen. 

Styrelsens ansvar för årsredovisningen 
Det är styrelsen som har ansvaret för att upprätta en årsredovisning 
som ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen och för den 
interna kontroll som styrelsen bedömer är nödvändig för att upprätta 
en årsredovisning som inte innehåller väsentliga felaktigheter, vare 
sig dessa beror på oegentligheter eller på fel.   

Revisorns ansvar 
Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen på grundval av vår 
revision. Granskningen har utförts enligt god revisionssed.  

En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta 
revisionsbevis om belopp och annan information i årsredovisningen. 
Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, bland annat genom 
att bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, 
vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Vid denna 
riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen 
som är relevanta för hur förbundet upprättar årsredovisningen för att
ge en rättvisande bild i syfte att utforma granskningsåtgärder som är 
ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte 
att göra ett uttalande om effektiviteten i förbundets interna kontroll. 
En revision innefattar också en utvärdering av ändamålsenligheten i 
de redovisningsprinciper som har använts och av rimligheten i 
styrelsens uppskattningar i redovisningen, liksom en utvärdering av 
den övergripande presentationen i årsredovisningen.  

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och 
ändamålsenliga som grund för våra uttalanden. 

 

Rapport om andra krav enligt lagar och andra 
författningar 

Uttalande 
Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision 
av styrelsens förvaltning för Storsthlm för år 2021. 

Vi tillstyrker att förbundsmötet beviljar styrelsens ledamöter 
ansvarsfrihet för räkenskapsåret. 

Styrelsens ansvar 
Det är styrelsen som har ansvaret för förvaltningen.  

Revisorns ansvar 
Vårt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala oss om förvaltningen på 
grundval av vår revision. Vi har utfört revisionen enligt god 
revisionssed i Sverige. 

Som underlag för vårt uttalande om ansvarsfrihet har vi utöver vår 
revision av årsredovisningen granskat väsentliga beslut, åtgärder och 
förhållanden i förbundet för att kunna bedöma om någon 
styrelseledamot har företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till 
försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet.  

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och 
ändamålsenliga som grund för vårt uttalande. 

Stockholm, datum som framgår av våra elektroniska underskrifter 

Irene Seth  Ulf Fridebäck 

 Digitalt signerad 2022-03-21 Digitalt signerad 2022-03-18

 

Bo Dahlström    

 Digitalt signerad 2022-03-18
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